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ÖN SÖZ

Günümüzde hayatımızın her alanını bilimsel, teknolojik, kültürel ve sosyal gelişmeler yönlendirirken, bu ge-

lişmeler yabancı dil bilmeyi de farklı ülkelerle bilimsel, siyasal ve ekonomik alanlarda görüş alışverişinde bulun-

mak, iş ve kültürel ilişkileri geliştirmek ve yabancı dilin konuşulduğu ortamlarda günlük iletişime katılabilmek 

için bir ihtiyaç haline getirmiştir.

Bu durum iletişim ortamlarını ve iletişimin işleyiş biçimlerini etkilemiş, insanlar arasındaki iletişimin temel 

aracı olan dilin öğretim sürecinin, günümüzün şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenmesini ve 

yabancı dil öğrenen bireyleri yeterli dilsel ve düşünsel donanıma ulaştırmayı gerekli kılmıştır.

Bu doğrultuda temeli yüzyıllar öncesine dayanan ve dünyada en çok konuşulan diller arasında ilk sıralar-

da yer alan Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle Sovyetler 

Birliği’nin dağılmasıyla Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık kazanması ve bunun sonucunda da kendi dillerine 

yönelme eğilimleri; dünyadaki sosyal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak Türkiye’nin derin tarihî ve kültürel 

köklerinden edindiği mirasla bir kat daha önem kazanması; Avrupa Birliği sürecinde Avrupa ülkeleri ve Türkiye 

arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi; Türkiye’nin uluslar arası öğrenci değişim programlarına etkin olarak katılması 

ve Türkiye’deki eğitim olanaklarının iyi olması Türkçeye olan bu ilgiyi arttırmıştır.

Çok dillilik ve çok kültürlülüğün giderek önem kazandığı 21. yüzyılda, yabancı dil öğretimi artık sadece dil 

becerisinin kazandırılmasından çok, o dilin içinde geliştiği kültürün de öğretilmesini amaçlamaktadır. Bu sebeple 

öğrenciye, hedef dili kullananların sosyal, kültürel yapısını, değer yargılarını, dünya görüşünü belirli ölçülerde 

tanıyabilmesine yardımcı olacak biçimde eğitim vermek gerekmektedir. Bu bağlamda “İstanbul Yabancılar İçin 

Türkçe’’ öğretim seti yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminin, doğu kültürüyle batı kültürü arasında köprü duru-

munda olan ülkemiz kültürünü, düşünce tarzını aktaracak, günümüz şartlarına uygun, en güncel dil yöntemleri 

ile hazırlanmış kapsamlı bir settir. Bu set, 1933 yılından beri yabancılara Türkçe eğitimi veren İstanbul Üniversi-

tesi Dil Merkezinin deneyim ve birikimlerinden oluşmuştur.

“İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” öğretim setinin değişmez ilkesi Türkiye’nin resmî dili olan İstanbul Türkçesi-

ni, Türkçe eğitim alan öğrencilerimize en çağdaş teknik, metot ve yaklaşımlarla öğrenme fırsatı sunmaktır.

Yrd. Doç. Dr. Ferhat ASLAN

24.08.2012 / Beşiktaş
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A.  MUTFAKTA
GEZELİM GÖRELİMÜNİTE

1
HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Aşağıdaki yiyeceklerle fi illeri eşleşti relim.

1. köft e   a. haşlamak 

2. salatalık  b. karıştı rmak 

3. çorba  c. kesmek

4. pirinç  ç. kızartmak

5. pasta   d. doğramak 

OKUMA

2. Aşağıdaki metni okuyalım. Boşlukları, kutucuktaki kelimeler ile dolduralım. 

kaynatı n        karıştı rın        bardağı        tutam

pişirin        ekleyin        koyun        kepçe        serpin

yıkayın        paylaştı rın        karıştı rın        litre

SÜTLAÇ YAPALIM

2 çay bardağı pirinci ……………………………... . 1 litre su ile birlikte ateşe …………………………….... . 10 dakika 

kaynatı n ve 1 …………… soğuk sütü ekleyin. 1-2 defa karıştı rın ve tekrar …………………………….... . Bu arada 

bir kâsede 3 yemek kaşığı pirinç ununu 1 su bardağı soğuk su ile …………………………….... . Tenceredeki 

sütt en 2 ……………… alın ve kâseye …………………………….... . Son pirinç ununu tencereye ekleyin, karıştı rın 

ve 10 dakika …………………………….... . 2,5 su ………….. toz şekeri ekleyin, ……………………………... ve kayna-

tı n. Sütlacı kâselere …………………………….... . Üzerlerine bir …………. tarçın …………………………….... .

3. Aşağıdaki cümleleri emir kipi ile tamamlayalım.

1. Çocuklar sinemaya git…………………………..?

2. Pencereleri çok kirli. Hemen temizle………………………….. .

3. Kızım, arabayı çok hızlı kullan………………………….. .

4. Her gün en az iki saat Türkçe çalış………………………….. .

5. Bu sabah bakkaldaki ekmek taze değil. Markett en al………………………….. .

6. Öğrenciler sınıfa gel…………………………..?

7. Bence Taksim’den ev al………………………….. çünkü orası çok kalabalık.

8. Çocuklar, çok yorgunsunuz. Biraz dinlen………………………….. .

9. Gözlerin çok kötü görünüyor. Artı k şu bilgisayara yaklaş………………………….. .

10. Hava çok soğuk. Söyle Meti n’e denize gir………………………….. .

DİL BİLGİSİ
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4. Aşağıdaki cümleleri eşleşti relim.

1. Güle güle kullanın.   a. Bir kişi yolculuğa çıkıyor.

2. Allah bağışlasın.   b. Bir kişinin yakını ölüyor.

3. Yolunuz açık olsun.   c. Bir arkadaşınızın bebeği oluyor.

4. Kolay gelsin.    ç. Bir arkadaşınız yeni bir araba alıyor.

5. Başınız sağ olsun.   d. Bir kişi iş yapıyor.

5.  Aşağıdaki uyarıları nerelerde görüyorsunuz? Yazalım.

1. Şoförle konuşmayınız.   ……………………………………………………. .

2. Eşyalara dokunmayınız.   ……………………………………………………. .

3. Hayvanlara yiyecek vermeyiniz.  ……………………………………………………. .

4. Yüksek sesle konuşmayınız.   ……………………………………………………. .

5. Yaşlılara ve hamilelere yer veriniz.     ……………………………………………………. .

6. Aşağıdaki krokiye bakalım. Oya şimdi Millî Eğiti m Müdürlüğü A blokta ve Sultanahmet tramvay yoluna çıkmak isti -

yor. Ona yolu tarif edelim.

……………………………………………………………………………………………..................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..................................................................................................

……………………………………………………………………………………………................................................................................................ .
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B.  LOKANTADA
GEZELİM GÖRELİMÜNİTE

1
HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Aşağıdaki yiyecek ve içeceklerin en lezzetlisini nerede yiyoruz ve içiyoruz? Eşleşti relim.

1. Pişmaniye   a. Susurluk 

2. İskender kebabı  b. Kahramanmaraş

3. Köft e    c. Konya

4. Kadayıf dolması  ç. Bursa

5. Künefe   d. Urfa

6. Tantuni   e. Tekirdağ

7. Ayran   f. Hatay

8. Dondurma   g. İzmit

9. Çiğ Köft e   ğ. Erzurum

10. Etli Ekmek   h. Mersin

TELEFONDA SİPARİŞ

Müşteri: Alo!

Servis elemanı: Buyurun efendim. İstanbul Lokantası.

Müşteri: Biz iki kâse mercimek çorbası, bir tane tavuk dürüm ve bir buçuk porsiyon da et döner 

alalım. Fakat çok tuzlu olmasın.

Servis elemanı: Salata isti yor musunuz?

Müşteri: Ben mevsim salatası yiyeyim. Arkadaşım salata istemiyor. 

Servis elemanı: Bir şeyler içmek isti yor musunuz?

Müşteri: Ayran var mı?

Servis elemanı: Evet efendim.

Müşteri: O zaman ben bir bardak vişne suyu içeyim. Arkadaşım da ayran içsin.

Servis elemanı: Hemen geti riyorum efendim. Yarım saat sonra kapınızda. Görüşmek üzere.

Müşteri: Teşekkürler, görüşmek üzere.

OKUMA

Müşteri:

Servis elemanı: 

Müşteri:

alalım. Fakat çok tuzlu olmasın.

Servis elemanı:

Müşteri:

Servis elemanı: 

Müşteri:

2. Diyaloğa göre aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazalım.

1. Servis elemanı kibar biri değil.   (      )

2. Müşterilerin ikisi de aynı yemeği yiyor.  (      )

3. Müşterilerden biri salata yemek istemiyor.   (      )

4. Sipariş bir saat sonra gelecek.    (      )   
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3. Aşağıdaki cümleleri istek kipi ile tamamlayalım.

1. Çok üşüyorum. Pencereyi kapat…………………..?

2. Haydi şöyle karşılıklı bir Türk kahvesi iç………………….. .

3. Dans et…………………..?

4. Anneler günü geliyor. Anneme hediye al…………………..?

5. Çok sıkılıyorum. Bu akşam bir film izle………………….. .

6. Radyoyu dinliyor musun? O zaman kapat………………….. .

7. Acele etme. Hemen git………………….. .

8. Dersten sonra ne yap…………………..?

9. Hande’nin çok işi var. Ona biraz yardım et………………….. .

10. Senin için hangi yemeği pişir…………………..?

4. Aşağıdaki sorulara cevap verelim.

1. Bulaşıkları bugün ben yıkayayım mı?

     ……………………………………………………… .

2. Pazardan senin için ne alayım?

     ……………………………………………………… .

3. Karnımız aç. Ne yiyelim?

     ……………………………………………………... .

4. Bu akşam masayı ben hazırlayayım mı, hayatım?

     ………………………………………………………. .

5. Elindeki çanta ağır mı? Ben taşıyayım mı?

     ………………………………………………………. .

5.  Aşağıdaki cümleleri uygun eklerle tamamlayalım.

1.   Uyuyorum. Gürültü yap…………………… .

2.   Bu hafta sonu Taksim’e git……………………..?

3.   Erken yatmak istiyorum. Rahatsız et…………………….. .

4.   Ders çalışıyorum. Televizyonun sesini kıs……………………. .

5.   Mustafa geç kaldı. Onu ara……………………... . 

6.   Taze çay var. İç……………………..?

7.   Bu yaz tatilde Mardin’e git…………………….. .

8.   Bir daha bana yalan söyle…………………….. .

9.   Sana işten sonra bir çay ısmarla……………………..?

10. Her gün bol bol sebze ve meyve ye…………………….. .

DİL BİLGİSİ
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HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA

C.  İNTERNETTE
GEZELİM GÖRELİMÜNİTE

1

1. Aşağıdaki resimlere bakalım. Kutucuktaki kelimeleri kullanalım ve kadınları tarif edelim.

şapkalı          gözlüklü          ti şörtlü          etekli          şortlu          hırkalı          çantalı

spor ayakkabılı          kısa saçlı          uzun saçlı          sarı saçlı          siyah saçlı

orta yaşlı          genç          uzun boylu          geniş omuzlu          gözlüksüz          şapkasız

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Ezgi: Cumartesi yakışıklı bir çocukla buluşuyorum.

Aslı: Ben tanıyor muyum bu şanslı erkeği?

Ezgi: Hayır. Aslında ben de henüz tanımıyorum. Sadece fotoğrafl arını görüyorum internett en ve iki aydır yazışıyoruz.

Aslı: Çok heyecanlı. Peki nasıl biri? Onun hakkında neler biliyorsun?

Ezgi: Adı Yavuz. İstanbul Üniversitesinde Mühendislik Fakültesinde son sınıft a okuyor. Uzun sarı saçlı, yeşil gözlü, gözlük-

süz, karizmati k ve aynı zamanda sevimli bir erkek. 

Aslı: Sen uzun boylu erkeklerden hoşlanıyorsun. Peki onun boyu nasıl?

Ezgi: Orta boylu ama çok hoş biri. Benimle çok kibar konuşuyor. 

Aslı: İyi anlaşıyor musunuz?

Ezgi: Evet, birçok ortak yönümüz var. İkimizin için de dürüstlük çok önemli. O da tembelliği sevmiyor. Çocuklara bayılıyor.

Aslı: Harika! İnşallah mutlu olursun.

2. Yukarıdaki meti nde Ezgi ile Aslı kim hakkında konuşuyor? Resimlere bakalım, işaretleyelim.

1 2 3
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DİL BİLGİSİ

3. Aşağıdaki boşlukları ‘‘-lI, -sIz, -lIk’’ ekleriyle dolduralım.
1. Seni çok seviyorum. Sen……………. hayat çok zor.
2. Uzun kol……………. Bir gömlek almak istiyorum.
3. Evim için bir kitap……………. arıyorum.
4. Pastaneye mi gidiyorsun? Bir kilo kıyma……………. börek al.
5. Yaşlı……………. çok zor, genç……………. yıllarının tadını çıkar.
6. Onun tansiyonu çok yüksek. Yemekleri tuz……………. yiyor.
7. Gözlerim iyi görmüyor. Bunun için göz……………. kullanıyorum.
8. Mert tek kapı……………., sportif bir araba almak istiyor.
9. Havalar soğuyor. Kış……………. giysiler almak için alışveriş yapayım.
10. Kontrol……………. güç, güç değildir. 

4. Aşağıdaki kelimeleri ‘‘-lI’’ ekini kullanarak örnekteki gibi eşleştirelim.
Havuç   dolap
Uzun saç  araba
Mavi kapak  otobüs
Uç   tişört
Çizgi   bardak
Klima   kitap
Kulp   kalem
Çift kat   kek
Çekmece  gömlek
Kısa kol   kız

1. Mavi kapaklı          kitap  6. …………………… ……………………
2. …………………… ……………………  7. …………………… …………………… 
3. …………………… ……………………  8. …………………… ……………………
4. …………………… ……………………  9. …………………… ……………………

5. …………………… ……………………  10. ………….……… ……………………

Aşağıda bazı sıfatlar gizli. Bulalım ve yazalım.

Neşelidhjshşirinfobmeraklıfgdşmutsuzkjhuçirkinkkhodüzenlisaakşişmanvvbyeğlencelimyrmsinirliedsdesmerasaygılıcsarışı

nögörgüsüzeeepvhaklısağlıksızldağınıkmgdjlezzetlivrfgtuzlughtvbhzayıfhhjuvahşijtftbıyıklıscvıbyeterlijhjkçileklijgprüzgârlır

gykomikügg

 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

EĞLENELİM ÖĞRENELİM

…………..…………

……………..………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………
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OKUMA

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

A.  BULUŞLAR - İCATLAR
HABERİNİZ OLSUNÜNİTE

2

1. Aşağıdaki cümleleri eşleşti relim.

1. Nerede ve ne zaman doğdunuz?  a. 7 yaşında başladım.

2. Hangi şehirlerde okudunuz?   b. 10 Nisan 1970’te İstanbul’da doğdum.                              

3. Üniversiteden sonra hangi işi yaptı nız? c. İstanbul ve Bursa’da okudum.

4. Resme kaç yaşında başladınız?  ç. Ressamlık yaptı m.

                    PENİSİLİN 

İskoçya’da yoksul mu yoksul bir çift çi vardı. Adı Fleming’di. Günlerden bir gün 

tarlada bir çığlık duydu. Hemen sese koştu. Bataklıkta bir çocuk gördü. Orada bir 

çocuk vardı. Çift çi çocuğu bataklıktan çıkardı ve ölümden kurtardı. 

Ertesi gün Fleming’in evinin önünde gösterişli bir arabadan şık giyimli bir 

aristokrat indi ve çift çiye “Oğlumu kurtardınız, size bunun karşılığını vermek is-

ti yorum.’’ dedi. Yoksul ve onurlu Fleming, “Kabul etmek istemiyorum. ” dedi ve 

ödülü geri çevirdi. Tam bu sırada kapıdan çift çinin küçük oğlu girdi. “Bu senin 

oğlun mu?” diye sordu aristokrat. Çift çi, gururla “Evet!” dedi. Aristokrat devam 

etti  . ‘‘Gel seninle bir anlaşma yapalım. Oğlunu bana ver, ona iyi bir eğiti m vermek 

isti yorum. Eğer karakteri senin gibiyse ilerde çok büyük bir kişi olur.” dedi. Bu konuşmaların sonunda Fleming’in oğlu, 

aristokratı n desteğinde eğiti m gördü. Aradan yıllar geçti . Çift çi Fleming’in oğlu, Londra’daki Tıp Fakültesinden mezun oldu 

ve çok başarılı oldu. Tüm dünya Sir Alexander Fleming’in adını duydu. Bir süre sonra aristokratı n oğlu zatürreye yakalandı. 

Onu ne mi kurtardı? Penisilin! Aristokratı n adı Lord Randolp Churchill’ di. Oğlunun adı ise Sir Winston Churchill. Doktoru, 

çift çinin oğlu Sir Alexander Fleming’di. Hiçbir şey beklemeyin, karşılık verin. Karşılığını mutlaka bir gün alırsınız.

2. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.

1. Çift çi Fleming tarlada ne duydu?

2. Fleming’in evinin önünde arabadan kim indi?

3. Aristokrat, Fleming’in oğluna neden iyi bir eğiti m vermek istedi?

4. Fleming’in oğlu hangi okuldan mezun oldu?

5. Aristokratı n oğlunu zatürreden kim kurtardı?

3. Kim? Yazalım.

1. Tarladan çalışırken bir çığlık duydu. (............)

2. Şık bir arabadan indi.   (............)

3. Bataklıkta bağırıyordu.  (............)

4. Tıp Fakültesinden mezun oldu. (............)

5. Penisilini buldu.   (............)
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DİL BİLGİSİ

4. Aşağıdaki cümleleri görülen geçmiş zaman ekiyle 
tamamlayalım.
1. Ben bu kitabı dün oku……….. .
2. Ali bugün derse gelme…….. .
3. Artur İstanbul’u çok beğen……… .
4. Öğrenciler, öğretmeni dinle……….. .
5. Kalem masadan düş………… .
6. Meryem derse geç kal…………. .
7. Haft a sonu hiç evde dinlen………?
8. Geçen gün çok ilginç bir fi lm seyret…….. .
9. Baban iki gün önce İzmir’e git……….?
10. Kızım üniversiteyi üç yıl önce biti r………… .

6. Aşağıdaki boşlukları uygun fi illerle dolduralım.

                CHARLIE CHAPLIN

Charlie Chaplin 1889’da Londra’da……………….. . O ilk önce müzikhollerde sahneye …………..  . 

Daha sonra Londra sahnesinde oyunlara …………  . 1910’da Fred Karno’nun kumpanyasıyla Ame-

rika’ya…………….. fakat Karno’nun yanında çok uzun ………………… . 1913’te Hollywood’da Keysto-

ne Kumpanyası’nda çalıştı . 1914 yılında burada ilk fi lmini (Making A Living) ………….. . 1914’te 

ikinci fi lmini (Kid Auto Races at Venice) …………. ve bu fi lmde küçük bir serseriyi …………….. . Bu 

karakter onu ünlü yaptı .

Chaplin birçok kez evlendiği eşiyle (Oona O’Neill) 1942’de tanıştı  ve bir yıl sonra onunla ev-

lendi. Bu sırada Chaplin 54 yaşının üzerindeydi. Karısı ise sadece 18 yaşındaydı. 1952 yılında 

politi k sebeplerle Amerika’dan ………….. ve hayatı nın geri kalan kısmını İsviçre’de ailesiyle birlikte 

geçirdi. 1977’de hayata gözlerini yumdu. 

7. Aşağıdaki kelimelerle düzgün cümleler yazalım.

1. koşmak / haft a sonu / parkta / saat / geçen / 3 / ben

     …………………………………………………………………………………………………………… .

2. tati linde / gitmek / geçen / Bodrum’a / yaz / yüzmek / denizde / onlar / ve

     ……………………………………………………………………………………………………………. .

3. hiç / Ali / sınavdan / ders / puan / almak / kötü / çalışmak /önce / ve

     ……………………………………………………………………………………………………………. .

4. icat etmek / ampulü / kim 

     …………………………………………………………………………………………………………….?

5. havaalanında / arkadaşını / sen / karşılamak / dün

     …………………………………………………………………………………………………………….?

5.  Aşağıdaki cevaplara soru yazalım.

1. ……………………………………………………………………………..?

    Evet, geçen haft a sonu sinemaya gitti  k.

2. ……………………………………………………………………………..?

    Hayır, akşam geç uyumadım.

3. ……………………………………………………………………………..?

    3 ay önce İstanbul’a geldim.

4. ……………………………………………………………………………..?

    Hayır, hiç Türk kahvesi içmedim.

5. ……………………………………………………………………………..?

    Geçen yıl ailemle beraber tati l yaptı m.

doğmak          gitmek          çıkmak          kalmamak          çekmek                    

oynamak         başlamak           çekmek          ayrılmak
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1. Resimdeki aile geçen haft a sonu neler yaptı ? Kelimeleri kullana-

lım ve cümleleri tamamlayalım.

1. Geçen haft a sonu hava ……………………. .

2. Biz pikniğe gitti  k. Piknik çok …………………… .

3. Piknikten sonra hepimiz çok …………….. . Eve gitti  k ve dinlendik.

4. Piknik yerimiz ………………… . Bolu’da çok orman vardı.

5. Çocuklar çok …………………… . Tekrar gitmek istediler.

eğlenceli          güneşli           mutlu

yorgun          Bolu’da

                   BOLU’DA KAMP

Geçen haft a sonu kamp yapmak için Bolu’ ya gitti  k. Bolu çok güzel bir yerdi. Her yer 

ağaçlıktı . Hava serindi, toprak biraz ıslaktı . Orman yemyeşildi.  Biraz ileride Abant gölü 

vardı. Göl gerçekten muhteşemdi. Eşim ve çocuklar etraft an çalı toplamak için gezdiler. 

Biraz çalı buldular ama çalılar da ıslaktı . Bu nedenle çalıları yakmak çok zor oldu. Yak-

mak için çok uğraştı m ama en sonunda yaktı m. Oğlum Kerem çadırı kurmak için bana 

çok yardım etti  . Çünkü çadırı tek başıma kurmak çok zordu. Çadırımız çok büyüktü. 

Çadırın içinde dört kişilik küçük yataklar vardı. 

Sonra çocuklar çok acıktı lar, onlara eşimle beraber hemen sucuk pişirdik. Sucuklar çok lezzetliydi. Ekmek arasına koy-

duk, beraber yedik. Açık havada yemek yemek gerçekten çok zevkliydi.  Bol bol oksijen aldık, yürüyüş yaptı k. Geceleyin 

hava biraz soğuktu ama kamp ateşiyle ısındık. Kızım Eda karanlıktan biraz korktu ama eşim ona güzel hikâyeler anlattı   ve 

sonunda o da uyudu.

Aslında biz beş kişilik bir aileyiz. En büyük kızımız Elif kampa gelmedi. Çünkü o geçen haft a hastaydı.  Anneannesiyle 

beraber Üsküdar’da kaldı. Anneannesi ona çok iyi baktı . Biz kamptan döndükten sonra Elif eve döndü. Çok güzel bir haft a 

sonu geçirdik. 

2. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.
1. Orman nasıldı?

2. Kerem kampta ne yaptı ?

3. Geceleyin hava nasıldı?

4. Elif neden kampa gitmedi?

5. Çocukların anneannesi nerede oturuyor?

3. Metne göre aşağıdaki cümleler doğru ise  “D”  yanlış ise 
“Y”  yazalım.

1. Bolu çok soğuktu. Onlar kampta çok üşüdüler.  (     )

2. Elif geçen haft a gripti .     (     )

3. Kerem babasına çadır kurmak için yardım etti  .  (     )

4. Onlar kampta ekmek arası sucuk yediler.  (     )

5. Onlar kampı sevdiler.     (     )
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4. Aşağıdaki cümleleri görülen geçmiş zaman ekiyle tamamlayalım.

1. Dün hiç ders çalışmadım. Çünkü çok hasta………….. .

2. Geçen yaz tatile gitmedik. Çünkü hiç paramız yok...... .

3. Ali ve ailesi Bursa’da çok mutlu……. .

4. Pazar günü arkadaşıma gittim. Bana pasta ikram etti ama yemedim. Çünkü aç değil…… .

5. O eskiden çok zengin…… ama şimdi fakir.

6. Geçen kış hava çok soğuk……. . Çok az kar yağdı ve hava güneşliydi.

7. Siz 2 gün öce İstanbul’da ………….. ?

8. Sen dün okulda ......... ?

9. Sana yemek getirdi. Sen aç değil …………. ?

10. Sen çocukken şişman …………. ?

5. Aşağıdaki cümleleri görülen geçmiş zaman eki ile tekrar yazalım.

1. Şimdi çok zayıfım.   1. ……………………………………………………….. .

2. Ben öğretmenim.   2. ……………………………………………………….. .

3. Ayşe ile Ali evli.   3. ……………………………………………………….. .

4. Onlar çok cömert değiller.  4. ……………………………………………………….. .

5. Siz mutlu değilsiniz.   5. ……………………………………………………….. .

6. Bu otel hiç rahat değil.  6. ……………………………………………………….. .

7. Sınıf hiç kalabalık değil.  7. ……………………………………………………….. .

8. Evimiz rahat ve büyük.  8. ……………………………………………………….. .

9. Siz uzun boylu musunuz?  9. ……………………………………………………….. .

10. O çalışkan mı?   10. …………………………………….……………….. .

6. Aşağıdaki boşlukları ‘‘ama, bu sebeple, bu nedenle’’ ile dolduralım.

Geçen hafta Ali’yle beraber lise arkadaşlarımızla Taksim’de buluştuk. ………….. sadece 3 kişi geldi. Biz lisede çok yaramaz-

dık. Arkadaşlarımızla lise yıllarımız hakkında konuştuk, çok eğlendik. Mehmet geçen yıl evlendi. …………………….eşiyle bera-

ber geldi. Mesut okuldan sonra yurt dışına gitti. Orada yüksek lisans eğitimi aldı ………………. İstanbul’da hemen iş bulamadı. 

Biraz bekledi gazeteye ilan verdi 6 ay sonra iş başvurusuna gitti ve işe başladı. …………………… bugün buraya gelmedi. Serkan 

2 ay önce bir bilgisayar şirketinde işe başladı. Çünkü o bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu ve o çok iyi ve ça-

lışkan bir mühendis. ……………… bugün bizim için patronundan izin aldı ve yanımıza geldi. Biz bir kafede oturduk ve sohbet 

ettik. Bundan sonra her ayın son pazar gününde buluşmak için karar aldık. ……………………….. artık hiç kimse “Gelmeyeceğim 

çok işim var.‘’ demeyecek ve birbirimizle daha sık görüşeceğiz.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sağlık haberi ile ilgili? İşaretleyelim.

1. Sayın seyirciler! Bal, sağlık için çok faydalı bir yiyecekti r.   (     )

2. Galatasaray – Fenerbahçe maçında Galatasaray, maçı 3-0 kazandı.  (     )

3. Kışın hasta olmamak için her sabah bir kaşık bal yiyin.     (     )

4. Enfl asyon aniden yükseldi.        (     )

5. Meclisteki milletvekilleri eğiti m konusunu tartı ştı .     (     )

                           BU YIL DA BÖYLE GEÇTİ

-Fransız spor gazetesi L’equipe, Fransa Birinci Basketbol Ligi takımının Türk antrenörü Erman Kunter’i 

‘’yılın adamı’’ seçti .

-Teniste ABD, Avustralya’nın Perth kenti ndeki 23. Uluslararası Hopman Kupası fi nalinde, Belçika’yı 2-1 

yendi ve 6. kez şampiyon oldu.

-Arjanti n ve Şili topraklarında 33. Uluslararası Dakar Rallisi’nde birincilikleri, otomobilde Katarlı Nasser 

Al-Atti  yah ekibi kazandı. Türkiye’yi motosiklet kategorisinde Kemal Merk temsil etti   ve 2. oldu.

-Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Hamit Altı ntop’un, 2012 Avrupa Şampiyonası eleme-

lerinde Kazakistan’a attı  ğı gol, ‘’2010 yılının en iyi golü’’ ödülüne layık gördü. 

-Yılın en iyi futbolcusu ‘’Altı n Top’’ ödülü ise üst üste 2. kez Arjanti nli futbolcu Lionel Messi’nin oldu.

- Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda, kadınlarda Belçikalı tenisçi Kim Clijsters, erkeklerde ise Sırp Novak Djokovic şam-

piyon oldu.

-Türkiye, 29. Uluslararası Vehbi Emre Grekoromen Güreş Turnuvası’nda 4 altı n, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla takım 

hâlinde birinci oldu. Turnuvada ikinciliği Azerbaycan, üçüncülüğü İran elde etti  .

-Türkiye ile Güney Kore (A) Milli Futbol Takımları arasındaki özel maç, 0-0 sona erdi.

-Türkiye, 39. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve 2. Golden Grand Prix Bayanlar Güreş Turnuvası’nda 2 altı n, 5 gümüş, 9 

bronz madalya kazanarak takım hâlinde serbestt e birinci, bayanlarda ikinci oldu.

‘’yılın adamı’’ seçti .

yendi ve 6. kez şampiyon oldu.

Al-Atti  yah ekibi kazandı. Türkiye’yi motosiklet kategorisinde Kemal Merk temsil etti   ve 2. oldu.

lerinde Kazakistan’a attı  ğı gol, ‘’2010 yılının en iyi golü’’ ödülüne layık gördü. 

2. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.
1. Teniste ABD kaçıncı kez şampiyon oldu?

2. 29. Uluslararası Vehbi Emre Grekoremen Turnuvası’nda Türkiye kaçıncı oldu ve hangi madalyaları aldı?

3. Yılın en iyi futbolcusu ödülünü kim aldı?
 
4. 33. Uluslararası Dakar Rallisi’nde birinciliği kim kazandı?

5. Türkiye ve Güney Kore maçı nasıl sona erdi?
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3.  Metne göre aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazalım.

1. Fransız spor gazetesi L’equipe, Fransa Birinci Basketbol Ligi takımının

    Türk antrenörü Erman Kunter’i ‘‘yılın adamı’’ seçti .         (     )

2. Türkiye’yi motosiklet kategorisinde Kemal Merk temsil etti   ve birinci,

     genel klasmanda ise 50. oldu.           (     )

3. Türkiye ile Güney Kore (A) Milli Futbol Takımları arasındaki özel maç, 1-1 sona erdi.     (     )

4. Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda, kadınlarda Belçikalı tenisçi Kim Clijsters,

    erkeklerde ise Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu.         (     )

5. Türkiye 2. Golden Grand Prix Bayanlar Güreş Turnuvası’nda 2 altı n, 5 gümüş,

     9 bronz madalya kazanarak takım hâlinde serbestt e birinci, bayanlarda ikinci oldu.    (     )

4. Yukarıdakilerle neler yapıyoruz? ‘‘ile’’ edatı nı kullanalım ve cümleler yazalım.

1. …………………………………………………………… .

2. …………………………………………………………… .

3. …………………………………………………………… .

4. …………………………………………………………… .

5.Aşağıdakilerle neler yapıyoruz? Cümleleri tamamlayalım.

1. Bilgisayarla ………………………………………………………. ..

2. Ateşle ………………………………………………………………. .

3. İnternetle ……………………………………………………..…. .

4. Arkadaşımla …………………………………………………….. .

5. Telefonla  …………………………………………………………. .

5. …………………………………………………………… .

6. …………………………………………………………… .

7. …………………………………………………………… .

8. …………………………………………………………… .

6. Taksiyle …………………..…………………………….....…………. .

7. Bulaşık deterjanıyla ……………………………………………… .

8. Kalemle ………………………………….…………………..……….. .

9. Jetonla …………………………………………………………………. .

10. Annemle ……………………………………………...……………. .

Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1. 11 kişilik bir spor. Kalecisi var. İki takım karşılıklı oynuyor. F_ _ _ _ _

2. Ünlü Rus bir yazar. En ünlü kitabı Suç ve Ceza. D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Ünlü bir Türk yazar. Nobel ödülünü aldı. En ünlü kitabı ‘’ Kar ’’. O_ _ _ _   P_ _ _ _ 

4. Lati n Amerikalı ünlü bir futbolcu. Çocukken sakatlık yaşadı. Kısa boylu ama çok iyi futbol oynuyor. M_ _ _ _

5. Osmanlı zamanındaki ünlü mimar. İstanbul’daki en ünlü eseri Süleymaniye Camisi. M_ _ _ _   S _ _ _ _

6. Ampulü icat etti  . E_ _ _ _ _

7. Dünyanın en kalabalık ülkesi. Ç_ _ 

8. Türk futbolunda 4 büyük takımdan biri. Takımın renkleri sarı ve kırmızı. G_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

9. Amerikalı, ünlü bir basketbolcu. M _ _ _ _ _ _  j_ _ _ _ _ 

10. Ünlü bir müzisyen.  Piyano çalıyor. Besteci. En ünlü eseri ‘‘Dört mevsim’’.  V_ _ _ _ _ _

EĞLENELİM ÖĞRENELİM

1 2 3 4 5 6 7 8
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OKUMA

HAZIRLIK ÇALIŞMASI
1. Sizce aşağıdaki cümlelerden hangileri yandaki iş kadınına aitti  r? İşaretleyelim. 

1. Yarım saat sonra arkadaşımın düğününe gideceğim.  (    )

2. Yarınki toplantı  için hazırlık yapacağım.   (    )

3. Toplantı da projemi sunacağım.    (    )

4. Evi temizleyeceğim.      (    )

                       ALTIN GÜNÜ
Melahat Hanım: Zehra kızım, ben biraz sonra evden çıkacağım. Sen evde derslerine çalış, 
tamam mı?
Zehra: Anneciğim nereye gideceksin? 
Melahat Hanım: Fatma Teyzene gideceğim. Bugün onun altı n günü var. Bu ay onun sırası. 
iki ay sonra da  sıra bana gelecek.
Zehra: Ben de seninle gelmek isti yorum.
Melahat Hanım: Senin yarın sınavın yok mu? Otur, derslerine çalış. Orada çocuklar ol-
mayacak ve  çok kalabalık olacağız.
Zehra: Lütf en anne, beni de götür! Öğretmenimiz yarın sınav yapmayacak. 

Melahat Hanım: Peki, yarınki dersiniz boş mu geçecek? Sınav olmayacak mı?
Zehra: Hayır anneciğim, dersimiz boş geçmeyecek. Müdür yardımcısı dersimize girecek. Ama sınava perşembe günü 
gireceğiz. Altı n gününde neler yapacaksınız?
Melahat Hanım: Kızım, altı n gününde çaylarımızla birlikte pastalar, börekler, salatalar yiyeceğiz sonra da sohbet edeceğiz, 
biraz dedikodu yapacağız. Canan Teyzen çok güzel fal bakıyor. Kahvelerimizi içeceğiz, o da bizim falımıza bakacak. Fala 
inanmıyoruz ama eğlenceli oluyor.
Zehra: Yemekten sonra ne yapacaksınız?
Melahat Hanım: Yemekten sonra herkes Fatma teyzene çeyrek altı nını verecek. 
Zehra: Anneciğim, Fatma Teyze o çeyrek altı nlarla neler yapacak?
Melahat Hanım: Çocuklarına harcayacak. Oğlu dershaneye gidecek. Kızına çeyiz yapacak. Çünkü üç ay sonra kızı evle-
necek.
Zehra: Anne iki ay sonra sıra sana gelecek. O zaman sen de bana yeni bir telefon alacak mısın?
Melahat Hanım:  Tabii, kızım. İstersen bir de araba alayım!
Zehra: Amaaan anne! Benimle dalga geçme! Saat kaçta eve döneceksin?
Melahat Hanım: Saat gibi geleceğim.
Zehra: Çok geç olmayacak mı?
Melahat Hanım: Akşam yemeğimizi hazırladım. Sadece ısıtacağız ve yiyeceğiz.   
Zehra: Tamam anneciğim, seni evde bekleyeceğim. 

Melahat Hanım: Tamam canım kızım, gel seni öpeyim. 

Melahat Hanım: Peki, yarınki dersiniz boş mu geçecek? Sınav olmayacak mı?

2. Aşağıdaki soruları diyaloğa göre cevaplayalım.

1. Melahat Hanım nereye gidecek?    3. Melahat Hanım altı n gününde neler yapacak?

2. Zehra’nın sınavı ne zaman olacak?    4. Fatma Hanım çeyrek altı nlarla neler yapacak?
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3. Aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazalım.

1. Melahat Hanım arkadaşının doğum gününe gidecek. (     )

2. Zehra, annesi ile beraber gitmek isti yor.  (     )

3. Fatma Hanım çeyrek altı nlarla araba alacak.  (     )

4. Altı n gününde bu ay Melahat Hanım’ın sırası.  (     )

5. Canan çok güzel fal bakıyor.    (     )

4. Kim? Yazalım.

1. Sınav perşembe olacak.  (………...….…….)

2. Eve saat 18.00’da gelecek.  (…………….…….)

3. Çok güzel fal bakıyor.   (……………….….)

4. Altı n çeyreklerle kızına çeyiz yapacak. (……………….….)

5. Yemekleri ısıtacak ve yiyecekler. (…………………..)

5. Aşağıdaki cümleleri gelecek zaman ekiyle tamamlayalım.

Benim adım Merve. Özel bir şirkett e halkla ilişkiler bölümünde 

çalışıyorum. Şirkett e 5 ay önce Ahmet ile tanıştı m. O çok çalışkan 

ve iyi birisidir. Ahmet bilgisayar mühendisi ve aynı zamanda İstan-

bul Üniversitesinde yüksek lisans yapıyor. Onunla tanıştı ktan son-

ra çok iyi anlaştı k ve evlenmek istedik. Ahmet’in ailesi bu akşam 

beni istemeye gel………………... . Şimdi onlar için pasta, börek ve 

tatlı yapıyorum. Onlara Türk kahvesi ikram et………………… .

Kız isteme merasimlerinde Türk kahvesi ikram ediyoruz. Bu bi-

zim bir geleneğimiz.

Akşama müstakbel eşime ve ailesine Türk kahvesi yap…………. 

. Şimdi size Türk kahvesinin tarifi ni  anlat………….. . Beni dinleyin, 

kahvemizi beraber yapalım.

Önce cezveye kişi sayısı kadar soğuk su koy……….. . 5 tane mi-

safi rimiz gel……….. . 5 fi ncan soğuk su koy………. . 5 tatlı kaşığı kah-

ve su koy………… . Eğer herkes şekerli seviyorsa 5 tatlı kaşığı toz şeker koy…,  karıştı r……. . Kısık ateşte çok yavaş pişir….. . Kay-

namadan önce kahvenin köpüğünden birer kaşık al………… ve fi ncanlara koy…………. bol köpüklü ol………. . Kahvede köpük 

çok önemli. Tekrar ocağa koy…………. kaynatmadan biraz daha beklet………. sonra fi ncanlara kahveyi koy……………. . Tepsiye 

su, lokum ve kahveleri koy…………. ve servis yap…………… . Size de afi yet olsun. Aaa bu arada  damat adayımın kahvesinin 

içine biraz tuz koy……… . Sakın söylemeyin.

6. Aşağıdaki olumlu cümleleri olumsuz yapalım.

 1. Yarın Ayşe’yle Taksim’deki sinemada fi lm seyredeceğiz.

      ………………………………………………………………………………. .

 2. Gelecek yaz tati l için Kuşadası’na gideceğiz.

      ………………………………………………………………………………. .

 3. Ahmet haft a sonu arkadaşlarıyla maç yapacak mı?

      ………………………………………………………...……………………. .

 4. İki yıl sonra üniversiteden mezun olacağım.

      ………………………………………………………………………………. .

 5. Selin’le Mert iki ay sonra Çırağan Sarayı’nda evlenecekler.

      ………………………………………………………………………………. .

7. Aşağıdaki cevaplara soru yazalım.

1. ………………………………………………………………………….…..?

    Evet, gelecek yıl İngiltere’ye gideceğim.

2. ………………………………………………………………………….…..?

    Hayır, dersten sonra sinemaya gitmeyeceğim.

3. …………………………………………………………………….…….….?

    iki yıl sonra mezun olacağım.

4. ……………………………………………………………………………….?

    Tati lde huzur evine gideceğiz ve yaşlılara yardım edeceğiz.

5. ………………………………………………………………………………..?

     Evet, Hakan gelecek sene üniversiteye gidecek.

çalışıyorum. Şirkett e 5 ay önce Ahmet ile tanıştı m. O çok çalışkan 

ve iyi birisidir. Ahmet bilgisayar mühendisi ve aynı zamanda İstan-

bul Üniversitesinde yüksek lisans yapıyor. Onunla tanıştı ktan son-

ra çok iyi anlaştı k ve evlenmek istedik. Ahmet’in ailesi bu akşam 

beni istemeye gel………………... . Şimdi onlar için pasta, börek ve 

tatlı yapıyorum. Onlara Türk kahvesi ikram et………………… .

zim bir geleneğimiz.

. Şimdi size Türk kahvesinin tarifi ni  anlat………….. . Beni dinleyin, 

kahvemizi beraber yapalım.

safi rimiz gel……….. . 5 fi ncan soğuk su koy………. . 5 tatlı kaşığı kah-
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B.  NEREYE GİDECEĞİZ?
NELER OLACAK?ÜNİTE

3
HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Sizce resimdeki çocuk nereye gidecek ve ne yapacak? Tahmin edelim ve 
işaretleyelim.
1. Ali hastaneye gidecek.  (     )
2. Ali okula gidecek.   (     )
3. Ali okulda dans edecek.  (     )
4. Ali parkta top oynayacak.  (     )
5. Ali okulda ders dinleyecek.  (     )
6. Ali okulda kitap okuyacak.  (     )

OKUMA

                      FALA İNANMA, FALSIZ DA KALMA

Gönül Hanım: Canancığım sana zahmet olacak ama benim falıma da bakar mısın?

Canan Hanım: Tabii Gönülcüğüm ver, bakalım fi ncanına. Ooo çok güzel bir ev 

görüyorum. Yaklaşık 2 ay sonra büyük ve güzel bir ev alacaksınız.

Gönül Hanım: İnşallah, çok isti yoruz. Ev almak için para birikti riyoruz.

Canan Hanım: Hımm! Sonra bir tane at nalı var. Bu, hayırlı bir olay demek.  İşinde 

yükseleceksin.

Gönül Hanım:  Patronumuz geçen ay maaşıma zam yaptı . Eee sonra?

Canan Hanım:  Bir tane kedi senin çevrende geziyor. İş yerinden bir arkadaşın ile 

küçük bir tartı şmanız olacak, sen çok üzüleceksin.

Gönül Hanım: Patron maaşıma zam yaptı  ama en yakın arkadaşım Selma da biraz kıskandı galiba!

Canan Hanım:  Sen de dikkatli ol canım. Herkese güvenme. 

Gönül Hanım: Ne yapayım?  Eskiden hep benim yanımdaydı. Onunla çok şeyler paylaştı k.

Canan Hanım: Üzülme! Henüz falın bitmedi. Çok güzel şeyler var. Kızını yüksek bir binada görüyorum. Okulunda çok 

başarılı olacak. Gönülcüğüm işte, hepsi bu kadar.

Gönül Hanım: Sağ ol canım, ağzına sağlık. 

Gönül Hanım:

Canan Hanım:

görüyorum. Yaklaşık 2 ay sonra büyük ve güzel bir ev alacaksınız.

Gönül Hanım:

Canan Hanım:

yükseleceksin.

Gönül Hanım:

Canan Hanım: 

2. Aşağıdaki soruları diyaloğa göre cevaplayalım.

1. Fala kim bakıyor?

2. Gönül Hanım ne almak isti yor neden para birikti riyorlar?

3. Falda at nalı ne anlama geliyor?

4. Gönül Hanım’ın en yakın arkadaşı kim ve neden Gönül Hanım’ı 
kıskandı?

5. Canan Hanım, falda Gönül Hanım’ın kızını yüksek bir binada 
görüyor. Bu ne anlama geliyor?

3. Aşağıdakileri eşleşti relim.

1. Canan Hanım  a. ev satı n almak isti yor

2. Gönül Hanım b. fala bakıyor.

3. Zehra  c. kıskanç.

4. Selma  ç. okulda çok başarılı 

       olacak.
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DİL BİLGİSİ

4. Aşağıdaki fiilleri kullanalım ve gelecek zamanlı cümleler yazalım.

 seyahat etmek        sohbet etmek        buluşmak        çalışmak        uyumak        mutlu olmak                                                                           

 yorgun olmak         öğretmen olmak         emekli olmak         mezun olmak

1. ………………………………………………………………… .   6. ………………………………………………………………… .

2. ………………………………………………………………… .   7. ………………………………………………………………… .

3. ………………………………………………………………… .   8. ………………………………………………………………… .    

4. ………………………………………………………………… .   9. ………………………………………………………………… .

5. ………………………………………………………………… .   10. ……………………………………………….……………… . 

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru? İşaretleyelim.

1. Yarın evde yemek ………….. ve kitap ………………… .

 a. yaptım – okuyacağım b. yapacağım – okudum c. yapacağım – okuyacağım 

2. Onlar yarın sabah okula …………….. ve ders …………….. .

 a. gittiniz – çalıştınız b. gideceğiz – çalıştılar c. gidecekler – çalışacaklar

3. Gelecek yıl ailemle beraber Bursa’ya ……………… orada İskender kebap ………………….. .

 a. gideceksin – yedin b. gideceğiz – yiyeceğiz c. gittiler – yediniz

4. Ayşe ile Mehmet iki ay sonra ………………. ve İzmir’de ………………… .

 a. evlenecekler – yaşayacaklar b. evleniyorsunuz – yaşadılar c. evlendi – yaşıyoruz

5. Bu akşam Galatasaray ve Beşiktaş maçını …………….. ve maçtan sonra ………………… .

 a. izleyeceğiz – sohbet edeceğiz b. izlediniz – sohbet ettiler c. izliyorsunuz – sohbet edeceğiz

6. Hafta sonu arkadaşlarımla beraber piknik ………….. orada futbol ……………….. .

 a. yapıyorlar – oynuyorlar b. yaptılar – oynuyoruz c. yapacağız – oynayacağız

7. Beş ay sonra mezun …………….. ve işe …………………. .

 a. oldular – başlıyorsunuz b. olacaksın – başlayacaksın c. olduk – başlıyor 

8. O dersten sonra internette arkadaşları ile ……………… ve gazete……………………… .

 a. konuştunuz – okudular b. konuşacak – okuyacak c. konuş – oku

9. Bundan sonra asla sigara ………… ve yalan …………… .

 a. içmeyeceğim – söylemeyeceğim b. içmediler – söylediniz c. içmeyin – söyleme

10. Annem ve arkadaşları yemekten sonra kahve ……….. ve fal …………. .

 a. için – baksın b. içiyoruz – baktılar c. içecekler – bakacaklar

11. Yağmurda çok ıslandım, galiba hasta ………….. .

 a. oluyorsun b. olacağım c. oldunuz

12. Ali ile Mehmet’in iki ay sonra bir kız çocuğu ………… .

 a. oluyorlar b. oldunuz c. olacak

13. Kardeşim şimdi beş yaşında. İki yıl sonra yedi yaşında …………. .

 a. ol b. oluyorlar c. olacak

14. Onlar beş saat sonra İtalya’da ………………. .

 a. oldunuz b. olacaklar c. oldum

15. Kızım bir yıl sonra öğretmen ……………. .

 a. olacak b. ol c. oldunuz
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C.  HAVA DURUMU
NELER OLACAK?ÜNİTE

3
HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA

1. Yukarıdaki hayvanların adını yazalım ve cümlelerle eşleşti relim.

1. Nemli ve ormanlık bir yerde yaşıyor. Bence o bugün çok yorgun.   (…………………………..)

2. Genellikle sıcak yerlerde, nehirde yaşıyor. Bence o çok aç, şimdi avını bekliyor.  (…………………………..)

3. O sıcak havada yaşayamıyor. Bugünkü akşam yemeği büyük bir balık olacak.  (……………………………)

HAVA DURUMU TAHMİNİ

Tarih          Gündüz  Gece 

04 Aralık Salı       Bulutlu     9°C  8°C 

05 Aralık Çarşamba      Bulutlu     10°C  9°C 

06 Aralık Perşembe     Bulutlu     10°C  8°C 

07 Aralık Cuma       Bulutlu     9°C  4°C 

08 Aralık Cumartesi      Bulutlu     5°C  4°C 

09 Aralık Pazar       Bulutlu     6°C  5°C 

Sayın seyirciler, şimdi size İstanbul için 6 günlük hava tahminini aktarıyorum.

4 Aralık Salı günü hava bulutlu olacak. Hava sıcaklığı düşecek. Geceleyin hava daha da soğuyacak.

5 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı bir derece artacak. Hava bulutlu ve kapalı olacak.

6 Aralık Perşembe günü hava yine bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklığında değişiklik olmayacak.

7, 8 ve 9 Aralık’ta hava sıcaklığı yaklaşık 2 ila 3 derece azalacak. Bütün haft a bulutlu, soğuk ve yer yer yağmurlu geçecek. Bu 

haft a yanınıza şemsiyelerinizi ve yağmurluklarınızı alın.

2. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.

 1. Kaç günlük hava durumunu anlatacak? 

 2. 5 Aralık Çarşamba günü hava nasıl olacak?

 3. Hangi günler hava sıcaklığı 2 ila 3 derece azalacak?

 4. Bütün haft a nasıl geçecek?

 5. Bu hava durumunu kim anlatı yor?
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3. Aşağıdaki kelimeleri boşluklara yerleştirelim.

1. Jose …………. iyi İspanyolca konuşamıyorum.

2. Annem …………… çok iyi bir anne olmak istiyorum.

3. Türkçe, Çince ……………… zor bir dil değil.

4. Bülbül ………… sesi var. Çok güzel şarkı söylüyor.

5. Çok merhametsiz. Taş ……….. kalbi var.

6. Karadeniz, Akdeniz …………. sakin değil.

7. Matematik notum, Türkçe notum ………… iyi değil.

8. Sabah spor yapmak için 2 kilometre ………… yürüdüm.

9. Ben de Einstein …………. bir bilim adamı olacağım.

10. Dans etmek, şarkı söylemek …………. eğlenceli.

bebek          tilki          taş          pamuk          manken          su          buz          babam          altın          kar

1. Annem yeni bir deterjan aldı. Çamaşırlar ………… gibi-

bembeyaz oluyor.

2. Babam doktor ben de ………….. gibi doktor olacağım.

3. Canım kızım ………… gibi mışıl mışıl uyuyor.

4. Ayşe dün bir kurabiye yaptı. Kek ……….. gibi sertti. Kimse 

yemedi.

5. Annemin elleri ………… gibi yumuşacık.

6. Cerenin boyu 1.80. ………. gibi kız.

7. Eda dün alışverişte …………. gibi para harcadı.

8. Kışın Moskova’ya gittik. Hava ………… gibiydi. Çok 

üşüdük.

9. Zamanım ………….. gibi değerli onu boşa harcamak 

istemiyorum.

10. …………. gibi bir kurnaz adam. Ona dikkat et.

4. Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi ‘‘kadar’’ ile tekrar yazalım.

Örnek: Ayşe üç saat uyudu. Ben iki saat uyudum.

             Ben Ayşe kadar uyumadım.

1. Ceren’in boyu 175. Ayşe’nin boyu 190.

     ……………………………………………………………………………………………………………………… .

2. Ben her gün beş saat ders çalışıyorum. Ömer de her gün beş saat ders çalışıyor.

     ……………………………………………………………………………………………………………………… .

3. Yarın saat 09.00’a kadar çalışacağım. Zehra da 09.00’a kadar çalışacak.

     ……………………………………………………………………………………………………………………… .

4. Dün 30 sayfa kitap okudum. Onlar 50 sayfa kitap okudular.

     ……………………………………………………………………………………………………………………… .

5. Mehmet üç yabancı dil biliyor. Meltem beş yabancı dil biliyor.

     ……………………………………………………………………………………………………………………… .

5. Aşağıdaki boşlukları ‘‘gibi’’  veya “kadar” ile dolduralım.

EĞLENELİM ÖĞRENELİM

Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1. Okuldaki kişiler. Ders çalışıyorlar ve sınava giriyorlar. Ö_ _ _ _ _ _

2. İnterneti kullanıyoruz. E-posta gönderiyoruz. B_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Onlara mesaj gönderiyoruz. C_ _  T _ _ _ _ _ _ _ 

4. İçine para koyuyoruz. C_ _ _ _ _ 

5. İstanbul’daki büyük bir saray. T_ _ _ _ _ _  S_ _ _ _ _
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A.  KİM NE YAPMIŞ?
EVVEL ZAMAN İÇİNDEÜNİTE

4
HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA

1. Sınıfı nızdaki arkadaşlarınız hakkında ne biliyorsunuz? 

    • Nerelerde yaşamışlar?

    • Neden Türkçe öğreniyorlar?

    • Geçen sene hayatları nasılmış?

              SINIF DEDİKODUSU

Dilya: Sınıfa yeni bir öğrenci gelmiş, duydun mu?

Alexa: Hayır duymadım, sana kim söyledi?

Dilya: Bana Jenny söyledi.

Alexa: O kimden duymuş?

Dilya: Ona da Aleena söylemiş.

Alexa: Nasıl biriymiş?

Dilya: Çok güzel bir kızmış, 22 yaşındaymış. Tunus’tan gelmiş.  

Alexa: Türkiye’de mi okumak isti yormuş? 

Dilya: Üniversiteyi biti rmiş, Türkiye’de yüksek lisans yapmak isti yormuş. 

Alexa: Hangi bölümden mezunmuş?

Dilya: Tıp biti rmiş. İstanbul Üniversitesinde yüksek lisans yapmak isti yormuş.  

Alexa: Dersten sonra onu yemeğe çağıralım mı?

Dilya: Bence iyi fi kir, tanışmış oluruz. Nereye gidelim?

Alexa: Sultanahmet’e köft e yemeye gidelim.

Dilya: Tamam, anlaştı k. 

Dilya:

Alexa:

Dilya:

Alexa:

Dilya:

Alexa:

Dilya: 

2. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.

1. Sınıft aki yeni öğrenci kimmiş?

2. Yeni öğrenci Türkiye’ye niçin gelmiş?

3. Alexa’nın aklına ne gelmiş?

4. Yeni öğrenci nereden mezun olmuş?
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3. Aşağıdaki boşlukları belirsiz geçmiş zaman eki ile dolduralım.  

1. Arkadaşların doğum günün için sürpriz hazırla…………………… .

2. Ceren’in düğünü çok güzel................ . Seçil çok beğenmiş.

3. Küpemin teki çantamda…………………… .

4. Gökhan kaza geçir……………. ve bacağını kır……………… .  

5. Jenny dün ilk kez baklava ye....... ve çok beğen........ .

6. Arkadaşların doğum gününü hatı rla...................... .............. ?

7. Leyla’nın annesi bizim için kek yap........?

8. Bu yıl 80’li yılların kıyafetleri moda................ .

9. Hülya Avşar şarkıcı olmadan önce oyuncu............... .

10. Dün Arda’nın doğum günü..............?

11. Seda dün televizyonda bir fi lm izle............. ama hiç beğen................. .

12. Acun Ilıcalı program yapımcısı olmadan önce sunucu.................. .

13. Gençlik yıllarında bütün ülkeleri gez............ .

14. Erdal, dün sinemaya git............. ama fi lmi beğen............... .

15. Geçen gün en yakın arkadaşıyla kavga et............ .

16. Engin çok hasta…………………… .

17. Melek’in annesi 55 yaşında................? Bence daha genç görünüyor. 

18. Aslıhan geçen haft a yurtdışında....................., yeni gelmiş.

19. Cengiz’in babası 3 yıldır emekli.......................?

20. Serdar iki haft a önce üşüt………………, şimdi çok hasta………………….. .

4. Aşağıdaki boşlukları geçmiş zaman ekleriyle (-DI, -mIş) dolduralım.

1. Eyvah! Cüzdanımı yanıma al........... . 

2. Babam söyledi, ben çocukken çok yaramaz.............. .

3. Ali geçen haft a hasta..........., bu yüzden derse gel............ .

4. Dün Bahar ile sinemaya git....... ve fi lmi çok beğen........ .

5. Aylin anahtarını yanına al............. ve kapıda kal.............. .

6. Dün Ceyda’nın doğum günü......... ama ben onun doğum gününü unut........ ve kutla......... .

7. Geçen akşam televizyon karşısında uyu............. . 

8. Annemle birlikte kardeşimin doğum günü için çok güzel bir pasta yap......... . 

9. Selim ve ablası dün Sultanahmet’i gez.........., Selim’in ablası Sultanahmet’i çok beğen......... . 

10. Annem biraz önce beni ara......, “Eve ne zaman geliyorsun?” diye sor...... . 

11. Gazetede oku......., dün başbakan ABD’ye git......... .

12. Çok şaşırdım. Nâlân dün işe git................?

13. Dün yolda Ahmet’i gör........., çok değiş.......... .

DİL BİLGİSİ
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OKUMA

B.  MASALLAR VE EFSANELER
EVVEL ZAMAN İÇİNDEÜNİTE

4
HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleşti relim.

kıpkırmızı          mosmor           sapsarı          tertemiz          incecik

küçücük          minicik          sıcacık          tazecik

1. ................ domates   2. ................. patlıcan   3. ................ limon

       

4. ...................... ayak   5. .................... kedi   6. ................... çay

      

7. ................... simit   8. .................. gömlekler   8. .................... bel

                          ALTIN SAÇLI KIZ

Bir varmış bir yokmuş, yemyeşil bir bahçede bembeyaz bir ev varmış. Bu evde  al yanaklı, 

gül dudaklı bir kız varmış. Bu kızın adı Bukle’ymiş. Bukle, sabah saatlerce yumuşacık saçlarını 

tarayıp dökülen saç tellerini küçücük pembe ipek bir mendilde saklarmış. Bukle’nin evinin 

bahçesinde çeşit çeşit çiçek varmış. Bu çiçekler Bukle’nin annesi Menzile’nin çiçekleriymiş. 

Menzile’nin bir sırrı varmış. Bu sır, haft ada bir kere, akşam vakti  Bukle’nin bir saç telini bah-

çedeki bir çiçeğin üstüne koymak ve aynı çiçekten sabah bir altı n almakmış.

Bir gün yaşlıca bir kadın, Menzile’nin bu sırrını öğrenmiş. Düşünmüş ve bir plan yapmış. 

Üzerine eski ve yırtı k giysiler giymiş, eline yüzüne toprak sürmüş ve ”zavallı kadın” kılığına 

girmiş. Menzile bu kadını görmüş ve “Zavallı kadıncağız, ona yardım edeyim.” diye düşün-

müş. Kadını evinde birkaç gün misafi r etmiş. Bukle’yle birlikte ona bakmışlar, yemekler yap-

mışlar. “Zavallı kadıncağız” da Menzile ve Bukle’ye “Şu dünyada yapayalnızım, hiç kimsem 

yok.” demiş. Menzile “Bizimle kalmak ister misin? Birbirimize arkadaş olalım.” demiş. Kadın kabul etmiş. Menzile kadına 

tertemiz elbiseler vermiş. Her sabah Bukle’nin saçlarını bu kadın taramış, bazı telleri Bukle’ye vermiş, bazı telleri kendisi için 

saklamış ve çiçeklerin üzerine koymuş. Sabahları da çiçeklerin üstünden altı nları toplamış. 

Bir gün kadının aklına bir fi kir gelmiş. Bir gece Bukle uyurken kadın eline bir makas almış ve Bukle’nin upuzun sapsarı 

saçlarını kökünden kesmiş. O anda her saç teli bir yılan olmuş ve yılanlar kadının üstüne atlamış. Bu arada Bukle uyanmış 

ve yılanlara “Durun!” demiş. Ama kadın çok korkmuş. O kadar korkmuş ki bir daha hiç konuşmamış. Kadın aklını yiti rmiş ve 

ömrünün sonuna kadar sokaklarda yaşamış. 

Bukle’nin saçları ise kısa sürede uzamış, eskisi gibi olmuş. Menzile ve Bukle ömürlerinin sonuna kadar bembeyaz evle-

rinde çiçekleriyle mutlu bir şekilde yaşamışlar ve bir daha yabancı birini evlerine almamışlar. 

gül dudaklı bir kız varmış. Bu kızın adı Bukle’ymiş. Bukle, sabah saatlerce yumuşacık saçlarını 

tarayıp dökülen saç tellerini küçücük pembe ipek bir mendilde saklarmış. Bukle’nin evinin 

bahçesinde çeşit çeşit çiçek varmış. Bu çiçekler Bukle’nin annesi Menzile’nin çiçekleriymiş. 

Menzile’nin bir sırrı varmış. Bu sır, haft ada bir kere, akşam vakti  Bukle’nin bir saç telini bah-

çedeki bir çiçeğin üstüne koymak ve aynı çiçekten sabah bir altı n almakmış.

Üzerine eski ve yırtı k giysiler giymiş, eline yüzüne toprak sürmüş ve ”zavallı kadın” kılığına 

girmiş. Menzile bu kadını görmüş ve “Zavallı kadıncağız, ona yardım edeyim.” diye düşün-

müş. Kadını evinde birkaç gün misafi r etmiş. Bukle’yle birlikte ona bakmışlar, yemekler yap-

mışlar. “Zavallı kadıncağız” da Menzile ve Bukle’ye “Şu dünyada yapayalnızım, hiç kimsem 



3. Aşağıdaki boşlukları uygun pekişti rme sıfatlarıyla dolduralım. 

1. Her genç kızın hayali ..................... bir gelinlikti r.

2. Masaya ............... bir örtü örtmüş, tabakları yerleşti rmiş. 

3. ................................. ve ........................ bir araba almış.

4. Kadının saçları üzüntüden bir gecede ................. olmuş. 

5. Merdivenden düştükten sonra her yeri .................. oldu.

6. İstanbul Boğazı’nın .......................... suları herkesi kendine hayran bırakıyor.

7. Baştan aşağıya ........................ giyinmiş.

8. Dün .................. bir telefon aldım! Oyuncak gibi ama çok güzel.

9. Adam utancından .................... oldu.

10. Aysel’i gördün mü, yüzü ............................. olmuş, galiba çok hasta.

4. Aşağıdaki boşlukları uygun eklerle tamamlayalım.

1. Sınava günler........... çalıştı  ama kötü not aldı.

2. Bu ev çok küçük, ben daha büyük….. bir ev almak isti yorum.

3. Haft alar....... hasta annesinin başucunda bekledi. 

4. Şu kedi…… çok hasta, onu veterinere götürelim. 

5. Kadın.............. kimse yer vermedi.

6. Ahmet, Meti n’e sert.......... bakıyor, sanırım ona çok kızdı. 

7. Çocukları zavallı adam................ huzurevine yerleşti rmiş.

8. Çocuk.............. salıncaktan düşmüş ve kolunu kırmış.

9. Şu siyah saçlı, uzun................ boylu kız benim ablam.

10. Yıllar............. birbirlerine kavuşmak için beklediler, nihayet kavuştular. 
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DİL BİLGİSİ

beyaz          temiz          mor          beyaz          mavi 

yeni          kırmızı          sarı          siyah          yeni          kırmızı 

2. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.

1. Bukle nasıl bir kızmış?

2. Bukle’nin saçlarının özelliği neymiş?

3. Menzile ve kızı yaşlı kadına nasıl davranmış?

4. Yaşlı kadın neden delirmiş?
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DİL BİLGİSİ

C.  FIKRALAR
EVVEL ZAMAN İÇİNDEÜNİTE

4
HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Sizce aşağıdaki cümlelerin anlamı nedir? 

• Adamın biri gülmüş, karısı diken.

• Adamın biri yatmış, karısı da vapur.

• Adamın evi yanmış, odaları düzmüş.

• Kediye “Pist!” demişler, üstüne uçak inmiş.

 

• Bunalımdayım hüzün amcam.

• Kaptan Mehmet konuşuyor, kaptan Mehmet konuşuyor: 

• ‘‘Çıkarın beni bu kaptan!’’ 

• Toplu resim çekti rmek istedik ama top yoktu.

OKUMA

           AZRAİL

Bir gün Azrail Temel’in yanına gelmiş ve “Ben senin canını almaya geldim. Artı k vakit doldu, ölüm vakti n 

geldi.” demiş. Temel “Bana beş yıl daha süre ver, beş yıl sonra gel canımı al.” demiş. Azrail bunu kabul etmiş.

Temel “Azrail havada beni bulamaz.” diye düşünmüş ve pilot olmuş. Beş yıl sonra Azrail, Temel’i bulmuş. 

“Beş yıl bitti  , haydi artı k gidelim.” demiş. Temel “Benim canımı almak isti yorsun fakat uçakta 300 yolcu var, 

onlara yazık, benim canımı şimdi alma.” demiş. Azrail “Bak Temel, hepiniz için uçak ayarlamak çok zordu, 

şimdi sözümü dinle ve benimle gel.” demiş. 

geldi.” demiş. Temel “Bana beş yıl daha süre ver, beş yıl sonra gel canımı al.” demiş. Azrail bunu kabul etmiş.

“Beş yıl bitti  , haydi artı k gidelim.” demiş. Temel “Benim canımı almak isti yorsun fakat uçakta 300 yolcu var, 

onlara yazık, benim canımı şimdi alma.” demiş. Azrail “Bak Temel, hepiniz için uçak ayarlamak çok zordu, 

şimdi sözümü dinle ve benimle gel.” demiş. 

2. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.

1. Azrail Temel’in yanına neden gelmiş?

2. Temel Azrail’e ne demiş?

3. Temel neden pilot olmuş?

4. Azrail ikinci defa gelmiş ve Temel’e ne demiş?

3. Aşağıdaki metni doğrudan anlatı m şeklinde tekrar yazalım.

Bir gün çok zengin bir adam, dünyadaki yoksulluğu oğluna göstermek için oğluyla kısa bir yolculuk yapmaya karar vermiş. 

Yolculukta, çok yoksul bir ailenin evinde kalmışlar. Ertesi gün evlerine dönmek için ailenin yanından ayrılmışlar. Baba, oğlu 

yolculuk hakkında ne düşünüyor diye merak etmiş:

Baba: Yolculuğumuzu nasıl buldun oğlum?

Çocuk: Çok güzeldi babacığım, teşekkür ederim.

Baba: Dünyada ne kadar yoksul insan var, gördün değil mi?

Çocuk: Evet babacığım, haklısın. Dünyada hiçbir şeyi olmayan insanlar var.

Baba: Peki yolculuğumuz hakkında ne düşünüyorsun?

Çocuk: Babacığım, bizim evimizde bir köpeğimiz var ama onların dört köpeği var. Bizim bahçemizde büyük bir havuzu-

muz var ama onların kilometrelerce uzunlukta dereleri var. Bizim bahçemizde çok kaliteli lambalarımız var, onların parlak 

yıldızları var. Bizim evimizde bahçeye kadar bir terasımız var ama onların evlerinin terası dağlara kadar uzanıyor.

Baba, oğlunun sözlerine çok şaşırmış. Tek kelime söylememiş, oğlunu dinlemeye devam etmiş.

Çocuk: Babacığım, onlar ne kadar zengin ve biz ne kadar yoksuluz değil mi? 
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4. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle dolduralım. 

demiş                    diye sormuş                    diye cevap vermiş                    demiş                    diye düşünmüş         

diye cevap vermiş                  diye bağırmış                  diye sormuş                  diye sormuş                  diye cevap vermiş

Çok eski zamanlarda “Lokman Hekim” diye bir adam varmış, bu adam hem doktor hem de eczacıymış. Bir gün Lokman 

Hekim’e bir adam gelmiş, “Lokman Hekim, ben çok hastayım, çok ağrım var, ne olur derdime bir çare bul.”................ . Lok-

man Hekim “Senin hastalığının ilacı yok, öleceksin.”.......................... .

Adam çok üzülmüş.  Yanına bir at, bir köpek bir de tüfek almış ve dağlarda yaşamaya başlamış. Hastalığı her gün daha 

kötü olmuş. Bir gün dağda ineğiyle bir kadına rastlamış. Kadının yanında ineği varmış. Kadın “Hey! Hasta mısın, neyin 

var?”.................... . Adam “Benim derdimin çaresi yok.”....................... . Kadın, adamın haline çok üzülmüş ve ona vermek 

için bir tasa biraz süt koymuş. Tam o arada bir yılan, tastaki sütt en içmiş ve sütü zehirlemiş. Adam bunu görmüş ve “Şu tastaki 

zehirli sütü içeyim ve hemen öleyim, acılarım bitsin.”........................ . Köylü kadın adama “O süt zehirli! Sakın o sütü içme!” 

.................. fakat adam kadını dinlememiş ve zehirli sütü içmiş. Bir süre sonra midesi bulanmış, kendini çok kötü hissetmiş. 

Ama sonra birdenbire iyileşmiş. Adam hemen Lokman Hekim’in yanına gitmiş, “Lokman Hekim, ben hemen ölmek istedim 

ve zehirli süt içti m ama ölmedim, iyileşti m.”................. . Lokman Hekim “Senin ilacın bende değildi. Ben nasıl dağa çıka-

yım, sana dağ ineği bulayım, ondan  süt sağayım ve o sütü yılana içirip sütü zehirleyeyim?”......................... . Adam “Benim 

hastalığımın ilacı var mıydı?”........................... . Lokman Hekim “Elbett e vardı ama o ilaç bende değildi.”............................ . 

5. Aşağıdaki boşlukları uygun bağlaçlarla dolduralım. 

1. Meti n kendine çok dikkat ediyor, ……………. sağlıklı besleniyor …………….. spor yapıyor. 

2. Şebnem’in boyu ………….. uzun …………………. kısa, o orta boylu bir kız. 

3. Boş vakitlerinde ............. kitap okuyor .................. müzik dinliyor.   

4. Beş yıldır ondan hiç haber almadım.  .......... bir telefon açtı , ........... bir mektup yazdı.

5. Onu yolcu etmeye ............... annesi gelecek ................. babası.  

6. Bu konu ........... seni ................ beni ilgilendirir.  

7. Yeni cep telefonlarında ................ telefon ................. bilgisayar özellikleri var. 

8. Arkadaşım ............. reklamcı ..................... müzisyen. 

9. ................ bir iş yapıyor ................. bir iş yapmamıza izin veriyor. 

10. Anneme doğum günü için ............... ayakkabı ................ da çanta alacağım ama henüz karar vermedim. 

EĞLENELİM ÖĞRENELİM N	   İ	   U	   K	   E	   L	   O	   Ğ	   L	   A	   N	   Y	   Ş	  

A	   A	   Ü	   T	   T	   E	   K	   M	   L	   M	   L	   H	   F	  

S	   J	   Ö	   V	   C	   F	   I	   K	   R	   A	   Ç	   İ	   G	  

R	   P	   H	   N	   R	   S	   F	   G	   Ğ	   S	   	  B	   K	   Ğ	  

E	   Ğ	   I	   O	   D	   A	   Ü	   E	   Z	   A	   S	   A	   A	  

D	   E	   İ	   E	   Ü	   N	   İ	   A	   T	   L	   Z	   Y	   L	  

D	   U	   İ	   E	   C	   E	   Ö	   Ö	   C	   V	   Ç	   E	   A	  

İ	   G	   E	   L	   İ	   N	   K	   A	   Y	   A	   S	   I	   E	  

N	   J	   Ö	   V	   C	   Ç	   Z	   S	   T	   S	   U	   İ	   D	  

H	   I	   Ğ	   G	   F	   Z	   S	   B	   E	   Z	   Ç	   C	   D	  

O	   O	   D	   R	   K	   M	   Z	   Ü	   M	   Ü	   O	   	  V	   İ	  

C	   L	   O	   K	   M	   A	   N	   H	   E	   K	   İ	   M	   N	  

A	   M	   L	   Ü	   O	   R	   R	   N	   L	   P	   V	   Ö	   J	  

 

Aşağıdaki kelimeleri yandaki tablodan bulalım, 

işaretleyelim.

Nasreddin Hoca  

Lokman Hekim  

Alaeddin  

Fıkra  

Masal

Efsane   

Gelin Kayası  

Hikâye   

Temel   

Keloğlan
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A.  DOĞA OLAYLARI
NE OLUR NE OLMAZÜNİTE

5
HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA

1. Aşağıdaki kelimelerle tanımları eşleşti relim.

1. Güneş tutulması                                a. Çok yağmur yağar ve sular taşar.

2. Yıldırım                                                b. Yeryüzündeki cisimleri yere doğru çeker.

3. Yer çekimi                                             c. Faylar hareket eder ve yer değişti rir.

4. Deprem                                                ç. Gökyüzü ile yer arasındaki elektrikti r.   

5. Sel                                                         d.  Ay Güneş ile Dünya arasına girer.

                        DÜNYAMIZ
Dünyamız, Güneş sistemindeki dokuz gezegenden biridir. Büyüklük bakımından 

beşinci sıradadır. Şekli top gibidir. Dünya, Güneş’in etrafı nda döner. Bunun sonu-
cunda mevsimler oluşur. Dünya bu dönüşü 365 gün 6 saatt e tamamlar. Dünyada 
kuzey yarımküre ve güney yarımküre vardır. İnsanlar kuzey ve güney yarımkürede 
aynı zamanda farklı mevsimler yaşarlar. Dünya kendi etrafı nda da döner ve kendi 
etrafı ndaki dönüşünü 24 saatt e tamamlar. Bunun sonucunda gece ve gündüz yani 1 

gün oluşur. Dünya kendi etrafı nda batı dan doğuya doğru döner.

beşinci sıradadır. Şekli top gibidir. Dünya, Güneş’in etrafı nda döner. Bunun sonu-
cunda mevsimler oluşur. Dünya bu dönüşü 365 gün 6 saatt e tamamlar. Dünyada 
kuzey yarımküre ve güney yarımküre vardır. İnsanlar kuzey ve güney yarımkürede 
aynı zamanda farklı mevsimler yaşarlar. Dünya kendi etrafı nda da döner ve kendi 
etrafı ndaki dönüşünü 24 saatt e tamamlar. Bunun sonucunda gece ve gündüz yani 1 

gün oluşur. Dünya kendi etrafı nda batı dan doğuya doğru döner.

2. Metne göre aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise 
“Y” yazalım.
1. Dünya en büyük gezegendir.    (     )
2. Dünyamızın şekli topa benzer.   (     )
3. Güneş, Dünya’nın etrafı nda döner.   (     )
4. Dünya’da üç yarımküre vardır.   (     )
5. Dünya kendi etrafı nda 20 saatt e döner.  (     )

3. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.

1. Mevsimler nasıl oluşur?

2. Dünya, Güneş etrafı ndaki dönüşünü kaç saatt e tamamlar?

3. Dünya’da hangi yarım küreler vardır?

4. Gece ve gündüz nasıl oluşur?

5. Dünya kendi etrafı nda nasıl döner?

1. her yaz / İstanbul / gitmek / siz
     …………………………………………………………………………….?
2. resim yapmak / öğrenciler / ders / resim
     ………………………………………………………………………….… .
3. alışveriş / Ebru / sevmek / çok
     ……………………………………………………………………………. .
4. etüt / onlar / çalışmak / her gün / ders
     ………………………………………………………………………….... .
5. okumak / baba / masal / her akşam / bana
     ………………………………………………………………………….... .
6. öğrencilerim / asla / benim / yapmak / yaramazlık
     ……………………………………………………………………..…….. .

7. bize / o / gelmek / hiçbir / zaman
     …………………………………………………………………………... .
8. keman / sen / çalmak
     ………………………………………………………………………..…?
9. öğle / kardeş / uyumak / sonra
     ……………………………………………………………………….…..?
10. her / biz / haft a sonu / gitmek / dede
     …………………………………………………………………………… .
11. gazete / ben / okumak / sabah / her
     …………………………………………………………………………… .
12. kolay / çocuklar / genellikle / sorular / sormak
     ……………………………………………………………………….…. .

DİL BİLGİSİ
4. Aşağıdaki kelimeleri kullanalım ve geniş zamanlı cümleler yazalım.



29İ S TAN BU L  Y A B A N C I L A R  İ Ç İ N  T Ü R K Ç E  Ç A L I Ş M A  K İ T A B I  A 2

5A
5. Aşağıdaki boşlukları geniş zaman eki ile dolduralım.

Ben atları çok sev…….. .  At çok hızlı koş……. . Köpekleri hiç sev……. . Köpekten kork…... . Balıkları da sev……. . Benim bir 

balığım var. Kuşları da sev……... . Ama kuş besle…….. . Kuşları izlemek hoşuma git……. . Bazen parka git…….. ve kuşları 

izle……. . Kuşlar uçarken çok güzel ol……. . Yüzlerce kuş havada, bir o yana bir bu yana uç…….. . Birbirlerine hiç çarp……….. .

6. Aşağıdaki diyalogtaki boşlukları dolduralım.

Mike: Çay içmeyi …………. ……… ? (sevmek)

Senem: Pek sevmem. Ara sıra çay …………... . (içmek)

Mike: Ben çayı çok severim.

Senem: Çayı nasıl ……………. ? (içmek)

Mike: Ben Türk çayını daha çok severim. Bazen limonlu çay da içerim.

Senem: Kahve içer misin?

Mike: Evet, kahveyi severim. Genellikle kahve içerim. Türkiye’de Türk kahvesi içti m ve çok sevdim. Onun için bazen de 

Türk kahvesi içerim.

Senem: Kahve ……… …………. ? (yapmak)

Mike: Hayır. Kahve ……………. . Çünkü bilmiyorum. (yapmak)

Senem: İstersen ben sana …….………….. . (öğretmek)

Mike: Teşekkür ederim. Çok ……………. . (istemek)

7. Ne yaparım? Düşünelim, yazalım.

1. Piyangodan çok para kazandım.

     …………………………………………………………………………………..

     …………………………………………………………………………………..

     …………………………………………………………………………………..

2. Hava çok sıcak. Antalya’dayım.

     …………………………………………………………………………………..

     …………………………………………………………………………………..

     …………………………………………………………………………………..

3. Evlenme teklif edeceğim.

     …………………………………………………………………………………..

     ……………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………..

4. . Hava çok soğuk. Uludağ’dayım. Dışarıda çok kar var.

     ……………………………………………………………….…………………..

     ……………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………..

5. Büyük bir şirketi n müdürü oldum.

     ……………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………….………………………..

8. Aşağıdaki soruları kendimize göre cevaplayalım.

1. Genellikle kiminle dışarı çıkarsın?

     ……………………………………………………………….. .

2. Bisiklete binmeyi sever misin?

     ……………………………………………………………….. .

3. Akşam yemeğinde ne yersin?

     ………………………………………………………………. .

4. Haft a sonları kaçta uyanırsın?

     ………………………………………………………………. .

5. Hangi hayvanları seversin?

     ………………………………………………………………. .

6. Kahveyi sütlü içer misin?

     ………………………………………………………………. .

7. Hangi ülkelere gitmek istersin?

     ………………………………………………………………. .

8. Sağlıklı yaşamak için ne yaparsın?

     ………………………………………………………………. .

9. Hangi meyveleri seversin?

     ………………………………………………………………. .

10. Günde kaç saat çalışırsın?

     ………………………………………………………………. .
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9. Aşağıdaki boşlukları geniş zamanlı fi illerle dolduralım.

oturmak          hazırlamak          yemek          söylemek          yapmak          güldürmek

götürmek          oynamak gelmek          uyumak          oynamak

Annem sabahları bana kahvaltı  ……….. sonra yanıma ………. . Beraber kahvaltı  …………... . Bana şarkılar ……………, beni 

…………... . Kahvaltı mın hepsini ………... sonra annemle beraber oyunlar …………... . Annem bazen beni parka …………... . 

Parkta benimle ………. . Daha sonra eve ………….. ve ben ……………. .

10. Aşağıdaki soruları örnekteki gibi cevaplayalım.

1. Öğretmen ne yapar?

     Öğretmen ders anlatı r.

     ……………………………………….…….. .

     ……………………………………….…….. .

2. Gazeteci ne yapar?

     ………………………………………………. .

     ………………………………………………. .

     ……………………………………….…….. .

3. Doktor ne yapar?

     ………………………………………………. .

     ………………………………………………. .

     ……………………………………….…….. .

4. Avukat ne yapar?

     ………………………………………………. .

     ………………………………………………. .

     ……………………………………….…….. .

5. Mimar ne yapar?

     ………………………………………………. .

     ………………………………………………. .

     ……………………………………….……... .

11. Mevsimlerin özelliklerini örnekteki gibi yazalım.

• Sonbahar

Ağaçlar yapraklarını döker.

……………………………………….…….….………... .

……………………………………….…….….………... .

……………………………………….…….….………... .

• Kış

…………………………………………….….…………. .

…………………………………………….....…………. .

……………………………………….…….….………... .

• İlkbahar

……………………………………….…….….………... .

……………………………………….…….….………... .

……………………………………….…….….………... .

• Yaz

……………………………………….…….….………... .

……………………………………….…….….………... .

……………………………………….…….….………... .

12. Eşleşti relim.

1. Kışın kar    a. alır.

2. Yazın çok sıcak               b. yağar.

3. Bütün canlılar nefes      c. doğar.

4. Her sabah güneş            ç. olur.

5. Her akşam güneş                d. konuşmaz.

6. Yazın kar                              e. yağmaz.

7. Hayvanlar                            f. batar.
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OKUMA

B.  ALIŞKANLIKLAR VE RİCALAR
NE OLUR NE OLMAZÜNİTE

5
HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Aşağıdaki cümlelerle resimleri eşleşti relim.

a. Lütf en bir bilet verir misin?   (     )

b. Çok sıcak. Klimayı açar mısın?   (     )

c. Bu problemi çözer misin?   (     )

ç. Gözlerini kapatı r mısın?   (     )

d. Ben uçurtma uçurmayı çok severim.  (     )

1 2 3 4 5

                      BENİM GÜNÜM

Benim adım Cem. 28 yaşındayım. Büyük bir bilgisayar şirketi nde mühendisim. Sabahları 

07.00’da uyanırım. Duş alırım ve kahvaltı  yaparım. İşe genellikle arabamla giderim. Bazen de oto-

büse binerim. İşe gidince bir fi ncan kahve içerim. Daha sonra e-postalarımı okurum. Bazılarına 

cevap yazarım. Saat 13:00’da öğle yemeği yerim. Öğle yemeklerinde çoğu zaman salata ve mey-

ve yerim. Saat 18:00’da işten çıkarım. Eve gelirim ve yemek hazırlarım. Yemek yapmayı severim. 

Yemek yerim ve biraz televizyon izlerim. Sonra çalışırım ve kitap okurum. Yatağa girmeden önce 

her zaman dişlerimi fı rçalarım. Haft a sonları geç uyanırım. Bazen dışarda kahvaltı  yaparım. Arkadaşlarımla buluşurum. Ba-

zen sinemaya gideriz. Ara sıra da akrabalarımı ziyaret ederim. Her yaz tati le giderim. Tati lde bazen ailemi de ziyaret ederim. 

Genellikle sürpriz yaparım. Beni görünce şaşırırlar ve çok sevinirler. Ben asla sigara içmem. Sağlığım için spor yaparım ve 

dengeli beslenirim. Müzik dinlemeyi çok severim. Çoğunlukla pop müzik dinlerim. Bazen bulmaca çözerim.

2. Metne göre aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise 

“Y” yazalım.

1. Cem sabahları 07.00’da uyanır.  (     )

2. Cem her sabah duş almaz.   (     )

3. Cem yemek yapmayı sevmez ama yemek

     yemeyi sever.    (     )

4. Her yaz tati le gider.    (     )

5. Haft a sonları geç uyanır.   (     )

6. Cem, sağlığına dikkat eder.   (     )

3. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.  

1. Cem sabahları ne yapar?

2. O, işe nasıl gider?

3. Cem öğle yemeğinde ne yer?

4. Akşamları ne yapar?

5. Cem haft a sonları nereye gider?

6. Cem’in ailesi onu görünce ne yapar?
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4. Aşağıdaki cümleleri tamamlayalım.

1. -Bak……. ……………? En yakın banka nerede? Söyle……. …………… lütf en?

    -Karşı caddede bir banka var.

    -Teşekkürler.

2. -Alışverişe gidiyorum. Sen de benimle gel…….. …………..?

    -Ne almak isti yorsun?

    -Bir kazak ve bir gömlek. Ama kararsızım, bana yardım et………. ………….?

    -Tamam, gidelim.

3. -Burada ne yazıyor? Oku……. ………….?

    -‘’Lütf en yüksek sesle konuşmayın’’.

    -Peki neden yüksek sesle konuşuyorsun? Söyle………. ……………?

4. -Bana bir sütlü kahve ver…….. ………….?

    -Maalesef beyefendi, sütlü kahve yok. Türk kahvesi var.

    -Tamam. Az şekerli bir Türk kahvesi geti r………. …………….?

7. Eşleşti relim.

1. Lütf en bana yardım   a. Toplar mısın?

2. Benimle doktora   b. eder misin?

3. Masan çok dağınık.   c. gönderir misin?   

4. Toplantı nın kararlarını bana da ç. gelir misin?

5. Uyku saati n geldi. Hemen  d. götürür müsün?

6. Çocuğu parka    e. yazar mısın?

7. Bana her ay mektup   f. uyur musun?

6. Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi tekrar yazalım.

1. Fotoğrafı mızı çek.

    Fotoğrafı mızı çeker misin?

2. Tahtadakileri yaz.

    …………………………………………………………….?

3. Doğum günüme sen de gel.

    ………………………………………………………..…..?

4. Kalemi ver.

    ………………………………………………………..…..?

5. Yemek yap.

    ………………………………………………………..…..?

6. Sessiz ol.

    …………………………………………………………….?

7. Bana yemek al.

    …………………………………………………………….?

8. Kapıyı aç.

    ……………………………………………………………?

9. Yerine otur.

    …………………………………………………………..?

10. Odana git.

    …………………………………………………………..?

5. Aşağıdaki cümleleri geniş zamanlı fi llerle tamamlayalım.

 

1. Ders başlıyor. Sınıfa …………… …….….? 

2. Beni …………… ………….? 

3. Çok geç kaldık. Lütf en acele ……….… ……….? 

4. Lütf en yanıma ………… ……………? 

5. Bir dakika …………… ……………? Hemen geliyorum.

6. Yemek çok güzel olmuş. Bir tabak daha ……… ……….? 

7. Gömleğimi …………….. …………….? 

8. Sigaranı dışarıda ……………… …………….? 

9. Sen onunla ………………. ………………? 

10. Bu soruyu sen …………… ……………?

girmek     gelmek     dinlemek     etmek     cevaplamak

ütülemek     beklemek     konuşmak     vermek     içmek
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OKUMA

C.  ÖZETLER
NE OLUR NE OLMAZÜNİTE

5
HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Aşağıdaki roman türlerini eşleşti relim.

1. Tarihî roman   a. Gerçeküstü olayları anlatı r.

2. Fantasti k roman  b. İki insan arasındaki sevgiyi anlatı r.

3. Polisiye roman  c. İnsanların ruh hâlini anlatı r.

4. Psikolojik roman  ç. Geçmişteki olayları anlatı r.

5. Aşk romanı   d. Hırsızlık, cinayet vb. olayları anlatı r.

                             MASUMİYET MÜZESİ

Masumiyet Müzesi bir aşk romanıdır. Olay 1975’te başlar ve 2005’te biter. Kemal; Nişantaşılı, 

eğiti mli, zengin ve yakışıklı bir adamdır. Füsun ise genç ve çok güzeldir. Kemal’in uzaktan akraba-

sıdır. Ama fakir bir hayat yaşar. Füsun üniversite sınavını kazanamaz ve Nişantaşı’nda bir buti kte 

çalışır. Kemal kendisi gibi zengin, eğiti mli bir kız olan Sibel’le nişanlanacaktı r. Kemal, Sibel’e hediye 

almak için bir buti ğe girer ve Füsun’la karşılaşır. Aralarında bir aşk başlar. Kemal, Füsun’u sever ama 

Sibel’le nişanlanır. Füsun bunu duyar ve kaybolur. Kemal buna dayanamaz ve Sibel’den ayrılır. Nişan 

bozulur. Kemal, Füsun’u arar ve bulur. Ama Füsun evlenmişti r. Füsun, kocasını sevmez ama ondan 

ayrılıp Kemal’le de evlenmez. Kemal sekiz yıl boyunca Füsunların evine gider gelir. Onların sürekli 

misafi ri olur. Onlar da Kemal’e alışır. Bu sırada Kemal, Füsun’a ait eşyalar toplar. Füsun’la beraber 

gezmeye giderler. Arabayı Füsun kullanır ve kaza yapar. Füsun ölür, Kemal ise yaralı kurtulur. Kazadan sonra Kemal, Füsun 

için bir müze kurmaya başlar. Müzenin adı ‘‘Masumiyet Müzesi’’dir.

2. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.

1. Füsun nasıl biridir?

2. Kemal kiminle nişanlanır?

3. Füsun ve Kemal nerede karşılaşır?

4. Füsun neden ölür?

5. Kazadan sonra Kemal ne yapar?

DİL BİLGİSİ

3. Aşağıdaki cümleleri tamamlayalım.

1. -Yılmaz’a doğum gününde bu kitabı almak isti yorum.   

     Acaba oku……….. …………?

    -Güzel kitap. Bence oku………. ……………… .

2. -Ahmetler tati le gitti   mi?

    -Bilmiyorum, git………………… .

3. -Derya da yemeğe gelecek mi?

    -Söyledim, o asla bu günleri kaçırmaz. Gel……………… .

4. -Beni işe alacak mı?

    -Sen çok başarılısın. Al………………….. .

5. -Beni pikniğe çağırmadı.

    -Bence unut…………………… .

6. -Okuldaki kötü notlarını ailen biliyor mu?

    -Kimseye söylemedim. Bil…………………….. .
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4. Eşleşti relim.

1. Türkçe bilmiyor ama                                    a. almıştı r.

2. Arabası yok ama                                           b. öğrenecekti r.

3. Bize de hediye                                               c. uyumuştur.

4. Bu saate kadar oturmaz. Çoktan                ç. alacaktı r.

5. Ben onu düşünüyorum. O da beni             d. dönmüştür.

6. Her gün fi lm izler. Bugün de                        e. koşuyordur.

7. Sabah uçağa bindi. Şimdi ülkesine             f. izlemişti r.

8. Her sabah bu saatlerde koşar. Şimdi de     g. düşünüyordur.

Yukarıdaki resimlerle atasözlerini eşleşti relim.

a. Parayı veren düdüğü çalar.   (     )

b. Öğrenmenin yaşı yoktur.   (     )

c. Sütt en ağzı yanan yoğurdu üfl eyerek yer. (     )

ç. Su içene yılan bile dokunmaz.   (     )  

d. Dost başa, düşman ayağa bakar.  (     )

e. Denize düşen, yılana sarılır.   (     )

f. İki karpuz bir koltuğa sığmaz.   (     )

g. Dil kılıçtan keskindir.    (     )

EĞLENELİM ÖĞRENELİM

1

5

2

6

3

7

4

8
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A.  YETENEKLER
NELER YAPABİLİRSİNİZ?ÜNİTE

6
HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Aşağıdaki resimlerle cümleleri eşleşti relim.

a. Akordeon çalabilirim. (     )      b. Örgü örebilirim. (     )      c. Bale yapabilirim. (    )      ç. Kürek çekebilirim. (     )

d. Bisiklete binebilirim. (     )      e. Dağa tı rmanabilirim. (     )      f. Sörf yapabilirim. (     )      g. Dalış yapabilirim. (     )

1 2 3 4 5 6 7 8

                       BÜYÜKADA’DA NELER YAPABİLİRSİNİZ?
Özellikle Anadolu yakasındaki insanların haft a sonu tati li için ilk tercihlerinden biri 

Büyükada’dır. Buradaki insanlar Bostancı’daki deniz otobüsleriyle 40 dakikalık bir yolcu-
luk yapıyor ya da Kartal İskelesi’ndeki motorlarla 20 dakikalık keyifl i bir deniz yolculuğu-
nun ardından yeryüzü cenneti  Büyükada’ya ulaşabiliyorlar.

Ada’ da keyifl i bir gün geçirmek için meydandaki dükkânlardan birinde bisiklet kira-
layıp Ada’nın dört bir yanını gezebiliyorsunuz.  Pedal çevirip yorulmak istemeyebilirsiniz, 
o zaman bu turu fayton eşliğinde de yapabilirsiniz.

Ada’da yürüyüş de yapabilir,  Ada’daki çamlıkların arasında doğayla baş başa kalabilirsiniz. Ada’nın tamamını dolaşmak 
için tam 14 kilometre yürüyorsunuz fakat bu gezi sırasında etrafı nızda, birçoğu asırlık binalar size eşlik ediyor, siz de zama-
nın nasıl geçti ğini anlayamıyorsunuz.

Büyükada’ya en çok ziyaretçi 23 Nisan ve 24 Eylül tarihlerinde geliyor. Özellikle bu iki gün vapurlarda yer bulamıyorsu-
nuz çünkü Hıristi yanlar bu tarihlerde Ada’nın en yüksek noktasındaki Aya Yorgi Kilisesi’nin yolunu çıplak ayakla yürüyorlar 
ve yarı hacı oluyorlar. Aya Yorgi Kilisesi 12. yüzyılda inşa edilmişti r.  Daha sonra bu küçük Kilise’yi gezebilir, içersindeki tarihî 
eserleri görebilirsiniz. En önemlisi burada bir sütun vardır. Hz. İsa çarmıha gerilmeden önce bu sütuna bağlanıp kırbaçlan-
mıştı r. Ziyaretçiler bu sütuna dokunup dilek tutarlar. 

Aya Yorgi yokuşu sizi çok yorabilir, iskeleye dönüşünüzü yokuşun hemen altı ndaki meydandan faytonla  da yapabiliyor-
sunuz. Büyükada’da ulaşım faytonlarla sağlanıyor çünkü Adalar, özel motorlu taşıtların dünyada yasak olduğu ender yerle-
şim alanlarından biridir. Şehrin gürültüsünden ve trafi ğinden uzaklaşmak, kafa dinlemek için ideal bir yer...

Büyükada’ya ister günübirlik, ister kalmak için gidin. Tercih sizin. Oradaki pansiyonlarda her zaman yer bulabiliyorsunuz. 

2. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.

1. Anadolu yakasındaki insanlar, Büyükada’ya nasıl gidiyorlar?

2. Büyükada’nın içini nasıl gezebilirsiniz? 

3. Büyükada hangi tarihlerde çok kalabalıktı r? Neden?

4. İnsanlar tati l için Büyükada’yı neden tercih ediyorlar?

Büyükada’dır. Buradaki insanlar Bostancı’daki deniz otobüsleriyle 40 dakikalık bir yolcu-
luk yapıyor ya da Kartal İskelesi’ndeki motorlarla 20 dakikalık keyifl i bir deniz yolculuğu-
nun ardından yeryüzü cenneti  Büyükada’ya ulaşabiliyorlar.

layıp Ada’nın dört bir yanını gezebiliyorsunuz.  Pedal çevirip yorulmak istemeyebilirsiniz, 
o zaman bu turu fayton eşliğinde de yapabilirsiniz.
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3. Aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazalım.

1. Büyükada’ya iki saatlik yolculuktan sonra ulaşabiliriz.                                           (     )

2. Ada’da çamların arasında doğayla baş başa kalabilirsiniz.                                  (     )

3. Büyükada’ya en çok ziyaretçi 23 Nisan ve 24 Kasım tarihlerinde geliyor.        (     )

4. Aya Yorgi, Ada’nın girişinde yer alır.                                                                       (     )

5. Büyükada’ya ister günübirlik, ister konaklamak için gidebilirsiniz.                     (     )

4. Aşağıdaki boşlukları örnekteki gibi dolduralım.

Örnek: Bu otelde kalabilirsiniz ama o otelde kalamazsınız.

1. Arabanı buraya park et.......................... ama garajın önüne park et.......................... .

2. Siz ameliyatt an sonra yürü.......................... ama koş.......................... .

3. Bu koltuğa otur.......................... ama o koltuğa otur.......................... çünkü orası babamın.

4. Matemati k sorusunu cevapla.......................... ama fi zik sorusunu cevapla.......................... .

5. O piyano çal.......................... ama keman çal.......................... .

6. Sen çikolata ye.......................... ama şeker ye.......................... .

7. Oğlum, televizyon seyret.......................... ama bilgisayar oyna.......................... .

8. Gelecek haft a görüş.......................... ama yarın görüş.......................... .

9. Biz pansiyonda kal.......................... ama otelde kal.......................... .

10. Şehirde yaşa.......................... ama köyde yaşa.......................... .

5. Aşağıdaki cümleleri yeterlilik fi iliyle tamamlayalım.

1. Salondaki öğrenciler yabancı, sözlerinizi anlama.......................... .

2. Uçağa ancak taksiyle yeti ş............................ .

3. Bu problemi çöz..........................  ............................?

4. Kapalı alanlarda sigara iç.......................... .

5. Döneri o kadar çok seviyorum ki her gün ye.......................... .

6. Otobüse yeti şmek için acele etme, seni arabamla bırak.......................... .

7. Bugün çok işim var. Sana yardım et........................... .

9. Komşuların gürültüsünden uyu.......................... .

10. Dün akşam ders çalış.......................... çünkü misafi r geldi.

6. Aşağıdaki cümleleri olumlu yapalım.

1. Taksi bulamadın mı?   ........................................................................................?

2. Sana haber veremedim.  ........................................................................................ .

3. Özlem’e gidemeyeceğim.  ........................................................................................ .

4. Evin kapısını açamıyorum.  ........................................................................................ .

5. Üç ayda iki kilo veremedim.  ........................................................................................ .

6. Annemden izin alamadım.  ........................................................................................ .

7. Haft a sonu ütü yapamayacağım. ........................................................................................ .

8. Bugün sana uğrayamamış mı?  ........................................................................................?

9. Saat 18.00’da evde olamayacak mı? ........................................................................................?

10. Eczaneden ilaçlarını alamadım. ........................................................................................ .
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B.  LÜTFEN!
NELER YAPABİLİRSİNİZ?ÜNİTE

6

1. Boş zamanlarınızda neler yapabilirsiniz? Aşağıdaki cümlelerle resimleri eşleşti relim.

a. Sabancı Müzesi’ni gezebiliriz. (    )     b. Pera Müzesi’ne gidebiliriz. (    )    c. Yaşlıları ziyaret edebiliriz. (     )

ç. Elbise dolabımızı düzenleyebiliriz. (     )     d. Televizyonda fi lm izleyebiliriz. (    )      e. Fotoğraf çekebiliriz. (     ) 

f. Anılarımızı yazabiliriz. (     )     g. Kitap okuyabiliriz. (     )     ğ. Galata’nın sokaklarında dolaşabiliriz. (     )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

             CAN SIKINTISINA ÇÖZÜMLER

“Canım sıkılıyor, canım bir şey yapmak istemiyor.” diyorsanız, işte size ilaç gibi gelecek tavsiyeler:

Mutf akta zaman geçirebilirsiniz. Pek çoğunuz, “Bunu zaten hep yapıyoruz.” diye iti raz edebilirsiniz ama yemek yapmak 

insana terapi gibi gelir. Her gün yemek pişirmek için mutf akta olabilirsiniz ama farklı malzemelerle tatlılar, kekler deneyebi-

lirsiniz.  Bunun için kendinize yeni bir yemek kitabı alıp işe başlayabilirsiniz. 

Elbise dolabınızı düzenleyebilirsiniz. Yemek daveti , iş toplantı sı için ayrı ayrı kıyafetler hazırlayıp elbise dolabınızda hazır 

hâle geti rin. Kıyafetlerinizi düzenlemek ve eski kıyafetlerinizi ayıklamak sizi epey meşgul edecekti r. Eski kıyafetleri ayırıp 

ihti yacı olanlara verebilirsiniz.

Fotoğraf albümlerinizin sayfalarını çevirip biraz anılara dalabilir ya da albümünüzü düzenleyebilir, belki de bazı fotoğraf-

ları albüme koymayabilir, duvara da asabilirsiniz. Bunun için bir fotoğraf panosu hazırlayıp çeşitli çerçeveler alabilirsiniz. Ya 

da elinize makinenizi alıp İstanbul sokaklarında fotoğraf çekebilirsiniz. Fotoğraf çekmek, can sıkıntı sına öyle iyi geliyor ki...

Hobiler oluşturabilirsiniz. İlgi alanınıza uygun hobiler seçip bu alanda çalışabilirsiniz. Bunun için çeşitli kurslar var. Mese-

la resim kursları, takı kursları, dikiş ve örgü kursları gibi...

Boş zamanlarınızda günlük tutabilir veya anılarınızı yazabilirsiniz. Bunlar insanı rahatlatabilir.

Film izleyebilirsiniz. Ruh durumunuza uygun fi lmlerin DVD’sini alıp kendinize patlamış mısır hazırlayıp televizyonun kar-

şısına geçebilir, en güzel macera fi lmleri ve en güzel romanti k fi lmler arasından seçim yapabilirsiniz.

Keşfe çıkabilirsiniz. Belki hep aklınızdaydı ama tembellikten bir türlü cesaret edemediniz. İstanbul’da Galata’nın dar 

sokaklarını, yeni kafelerini keşfe çıkabilir, Beyoğlu’nun ara sokaklarında yeni buti klerden, giysi dükkânlarından alışveriş 

yapabilirsiniz.

Müzeleri gezebilirsiniz. Kültür Bakanlığının müze kartı nı satı n alıp müzelere ve saraylara para ödemeden girebiliyor-

sunuz. Pera Müzesi’ne, Sabancı Müzesi’ne, Rahmi Koç Müzesi’ne, Oyuncak Müzesi’ne, İstanbul Modern Sanat Müzesi’ne 

gidebilir, sarayları gezebilirsiniz.

İyilik yapabilirsiniz. Yaşlı akrabalarınızı ziyaret edebilirsiniz. Yaşlılar, bu ziyaretlerden mutluluk duyarlar. Bir huzurevine ya 

da çocuk yuvasına da gidebilirsiniz. Hatt a bu ziyarett en önce arkadaşlarınızla organize olup yaşlılar ve çocuklar için hediye 

paketleri de hazırlayabilir, onları mutlu edebilirsiniz.



2. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.

1. Can sıkıntı sını gidermek için mutf akta neler yapabilirsiniz?

 

2. Fotoğrafl ar can sıkıntı nızı nasıl yok edebilir?

 

3. Canınız sıkılıyor. İstanbul’da neler yapabilirsiniz?

 

4. Evinizde, yalnızsınız. Can sıkıntı nızı gidermek için neler yapabilirsiniz?

 

5. İnsanlara yardım etmek sizi de rahatlatı r mı? Neden?

 

3. Metne göre aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazalım.

1. Yemek yapmak insana terapi gibi gelebilir.                                                                    (     )

2. Elbise dolabınızı düzenleyip eski elbiselerinizi çöpe atabilirsiniz.                                  (     )

3. Boş zamanlarınızda günlük tutmak sizi rahatlatı r.                                                          (     )

4. Eşyalarınızı toplamak sizin çok zamanınızı alır.                                                               (     )

5. Boş zamanlarınızda bir huzurevine ya da çocuk yuvasına da gidebilirsiniz.              (     )

4. Aşağıdaki cümleleri yeterlilik fi iliyle tamamlayalım.

1. Hava serin. Benim hırkamı giy.......................... .

2. Ben burasını beğenmedim. Başka lokantaya git.......................... .

3. Dün akşam trafi k çok yoğundu, ti yatroya son dakikada yeti ş.......................... .

4. Örgü örmeyi bana da öğret..........................  ............................?

5. Uykun mu geldi? Şu kanepeye uzan.......................... .

6. Hava yarın güzel olabilir, belki pikniğe git.......................... .

7. Kanti ne mi gidiyorsun? Bana da çay al..........................  ............................?

8. Notların çok iyi.  Bir vakıft an burs al........................... .

9. Şiddetli yağmurlar toprak kaymasına neden ol.......................... .

10. Aslı, çok hassastı r. Ona böyle şakalar yapma! Kırıl.......................... .

5. Aşağıdaki cümleleri yeterlilik fi iliyle tamamlayalım.

1. Dikkat edin, düş.......................... .

2. Yavrum, çok soğuk su içiyorsun, yine ateşin çık.......................... .

3. Şu kazağa bak..........................  ............................?

4. Yüzüğünü lavaboda bırakmış ol.......................... .

5. Bu hesabı ben öde..........................  ............................?

6. Müdür beyle görüş..........................  ............................?

7. Pasaportunuzu gör..........................  ............................?

8. Bana yardım et..........................  ............................?

9. Ceketi nizi temizleyiciden yarım saat sonra al.......................... .

10. Yarın hava yağmurluymuş, pikniğe git......................... .
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HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA

C.  GÖRMEDEN GİTMEYELİM
NELER YAPABİLİRSİNİZ?ÜNİTE

6

1. Aşağıdaki resimler İstanbul’un nereleridir?  Resimlerin altı na yazalım.

1. ......................... 2. ......................... 3. ......................... 4. ......................... 5. ......................... 6. .........................

Boğaziçi! Yeryüzünün, dünün, bu-
günün en güzel yeri. Eşsiz bir doğa 
parçası.

Boğaziçi’nde, mavi denizin kena-
rında eski bir yalı... Yalının üst katt aki 
odalarından birinde, beş yaşlarında 
bir kız çocuğu, en derin sabah uykula-
rından biriyle uyuyor. Herkesin küçük, 
minicik prenses Yeşim’idir o. Küçük 

kız, yarı uyur yarı uyanık esnemeye başlar. Hava sıcaktı r. 
Alnı, dudaklarının üstü boncuk boncuk terler. Gerinip esner, 
alt katt aki sesleri dinler. Küçücük işaret parmağıyla tı k tı k vu-
rur. Aşağıdakilere haber verir. “Ben uyandım.” demekti r bu. 
Pencerenin önünde durur. Küçücük elleriyle gözlerini ovuş-
turur. Sonra mangaldaki ekmeğin kokusunu duyar. Yeşim, 
işte buna hiç dayanamaz. Bağırır: 

- Anneee!
Aşağıdan sevgi dolu sesler gelir:
- Amanın da sultan hanım uyanmış. Hadi gel aşağı, bak 

çay demlendi, gel bir tanem.
- Yeşiiiim, yavruuum, kuzuuum! Uyandın mı sen? Gel ca-

nım! Yavaş in! Dikkat et!
Yeşim, ince geceliğiyle yalınayak salına salına aşağıya 

iner. Sesler hemen yükselir:
- Hani terlikler? Bak gene yalınayak, terliklerini giymeden 

aşağıya inmişsin. Yüzünü yıkadın mı? Gel bakayım kucağı-
ma, mini mini kızım, benim güzel kızım.

Sabah, her zamanki gibi başlar. Ekmeğin üzerine yağ, 
onun üzerine de reçel? Hayııır! Olmaz. Ekmeğin üzerine 
peynir, onun üzerine de domates? Yaa! İstemez. Peki, sa-
handa sucuk? Aaaay! Evet, evet. Bir de sıcak ekmekle zey-
ti n. Ekmeği zeyti nin yağına batı rmadan yemez. Zeyti ni kekik, 
limon, zeyti nyağı ve birazcık sarımsakla terbiye ederler. Bu 
eski bir İstanbul geleneğidir. Bu yalıda İstanbul’un çok eski 
ailelerinden biri yaşamaktadır. Yeşim’in büyük anneannesi-
nin anneannesi bile bu yalıda doğmuş, burada büyümüştür.

Denizin kokusu, çay kokusu, kahve kokusu, kızarmış ek-

mek kokusu içinde uzaktan ihti yar balıkçının gür sesi gelir:
- Gülriz Ablaaaa, lüfer atı yorum iki kilo. Üç yapayım is-

tersen. 
Sesler birbirine karışıp sevinçle rıhtı mda çınlar:
- Aaa! Rüstem Efendi geldi. 
- Hoş geldin Rüstem Efendi. Çay içti n mi? Çay koyalım. 
- Allah razı olsun. Yaptı m ben o işi. İstersen üç yapayım. 

Balık iyi. Bol. 
- Dur. Dur gitme. Cezveyi sürdüm mangala. Kahveni iç. 
Rıhtı mda sabah pek güzeldir. Konuşur, gülüşürler. Rüs-

tem Efendi kahvesini biti rir.
- Koydum fi ncanı buraya, kırılmasın. Eline sağlık hanım 

teyzem, der.
Yeşim kapının arkasından çıkmadan bağırır:
- Rüstem dedeciğiiiiiiim! 
Balıkçı eriyip biter. Bu kız onun çocuksuz, kimsesiz yalnız 

yaşamının en büyük sevincidir.
- Vay benim güzel sultan kızım. Gel bakayım sen dedene. 
- Ben de ben de ben de bineceğim sandala. Ben deee! 
- Şuna bak! Balıkların arasında hiç çekinmeden nasıl da 

oturuyor. Hiç korkusu yok. 
- Eh, kime çekmiş. Anasının kızı. Boğaz çocuğu. Sen de 

öyleydin. 
- Rüstem Efendiciğim, pek uzatma. Daha çayını bile iç-

medi. 
- Bir dolanıp geliriz. Hevesi kırılmasın. 
Ne güzeldir çocuk olmak. Her şey ne güzeldir. Anneler, 

anneanneler, halalar, teyze kızları, amca oğulları, babalar, 
amcalar, dayılar... Kalabalık ev çocuğudur Yeşim. Elden ele, 
kucaktan kucağa, öpüp sevip büyümüştür o. Şanslıdır. Adları 
vardır. Sorarlar:

- Sen kimin gülüsün? 
- Ananemin! Bir türlü anneanne diyemez.
- Sen kimin maymunusun?
- Babamın. 
- Sen kimin sultan kızısın? 
- Rüstem Dedemin. 

günün en güzel yeri. Eşsiz bir doğa 
parçası.

rında eski bir yalı... Yalının üst katt aki 
odalarından birinde, beş yaşlarında 
bir kız çocuğu, en derin sabah uykula-
rından biriyle uyuyor. Herkesin küçük, 
minicik prenses Yeşim’idir o. Küçük 

YEŞİM ADINDA BİR ÇOCUK
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2. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.

1. Boğaziçi nasıl bir yer?

 

2. Yeşim uyandıktan sonra neler yapar?

3. Yeşim’in ailesi nasıl bir ailedir?  Bunu hangi sözlerden anlıyorsunuz?

4. Yalının kadınları ile balıkçı arasında nasıl bir ilişki vardır? 

5. Size göre Yeşim nasıl bir çocuktur? 

3. Aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazalım.

1. Yeşim uyandıktan sonra koşa koşa merdivenlerden iner.                (     )

2. Yeşim yağlı ekmek ve üzerindeki reçeli çok sever.                             (     )

3. Yalıdaki hanımlar Balıkçı Rüstem’e kahve ikram ederler.                 (     )

4. Yeşim terliklerini giymeden aşağıya iner.                                              (     )

5. Yeşim, Balıkçı Rüstem’le beraber sandala biner.                                (     )

4. Aşağıdaki kelimelerle örnekteki gibi cümleler kuralım.

Örnek:  Sınıf/ girmek/ sıra/ oturmak/ öğrenci

               Öğrenci sınıfa girip sırasına oturdu.

1. pazar günü / ev / oturmak / gazete / okumak / biz

     .................................................................................................................. .

2. havaalanı / gitmek / arkadaş / karşılamak / Hasan 

     .................................................................................................................. .

3. şubat / tatil / Uludağ / gitmek / kayak / yapmak / ben

     .................................................................................................................. .

4. Sirkeci / yürümek / otobüs / binmek / siz 

     .................................................................................................................. .

5. havuz / girmek / yüzme / başlamak / o

     .................................................................................................................. .

6. çarşı  / çıkmak / alışveriş / yapmak / biz

     .................................................................................................................. .

7. tatil / hiçbir / yer / gitmemek / ev / oturmak / ben          

     .................................................................................................................. .

8. misafirler /almak / Boğaz / bir / balık / lokanta / götürmek / Sinan Bey

     .................................................................................................................. .

9. yarın / Rusya / gelmek / hemen / İspanya / gitmek / ablam

     .................................................................................................................. .

10. arkadaş / telefon etmek / hemen / gelmek / ben 

     .................................................................................................................. .
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5. Aşağıdakileri eşleştirelim.

1. Bakkala gidip       a. saçlarını taradı.

2. Öğretmen sınıfa girip      b. arkadaşını karşıladı. 

3. Hızla kapıyı açıp      c. alışveriş yapacağım.

4. Yüzünü yıkayıp      ç. ayaktaki öğrencilere kızdı. 

5. Okula gidip       d. ekmek alır mısın?

6. Markete gidip      e. sınav sonuçlarını öğrenecek.

7. Doktora gidip       f.  bir kafede sohbet ettiler.

8. Yanına gidip       g. ondan özür diledi.

9. Havaalanına gidip      ğ. muayene olacağım.

10. Arkadaşlarıyla buluşup     h. öfkeyle bağırdı.

6. Aşağıdaki “-(y)Ip” yapılı bileşik cümleleri iki ayrı cümle hâline getirelim.
1. Ünlü futbolcu son saniyede gol atıp takımının şampiyon olmasını sağladı. 

     .......................................................................................................................... .
2. Satıcı elindeki gazeteden kafasını kaldırıp karşısındakine baktı.

     .......................................................................................................................... .
3. Gözlemciler gittikleri yerlerde incelemeler yapıp rapor yazdılar.

     .......................................................................................................................... .
4. Meyve ağaçlarını her gün sulayıp sonbaharda budayacağım.

     .......................................................................................................................... .
5. Bütün gün gönlümüzce gezip eğlendik.

     .......................................................................................................................... .
6. Önümüzdeki yıl para biriktirip arabamı yenileyeceğim.

     .......................................................................................................................... .
7. Nur, vezneden parayı alıp saymaya başladı.

     .......................................................................................................................... .
8. Çocuklar ödevlerini bitirip sinemaya gittiler.

     .......................................................................................................................... .
9. Adam şirkete telefon edip “Müdür ne zaman gelecek?”  diye sordu.

     .......................................................................................................................... .
10. Gözlüğünü çıkarıp masanın üzerine koydu.

     .......................................................................................................................... .
     
7. Aşağıdakileri eşleştirelim.
1. Derslerini bitirmeden      a. odadan çıkıp gitti.
2. Osman yanına para almadan     b. çocuklarıyla övünür
3. Gözlüklerimi takmadan     c. kimseye kapıyı açma.
4. Tartışmadan sonra arkasına bakmadan   ç. uyuyamam.
5. Kahvaltı yapmadan      d. sorulara cevap vermeyin.
6. Beni dinlemeden      e. asla evden çıkmam.
7. Otobüse binmeden      f. televizyon seyredemezsin.
8. Ayşe Teyzem, hiç durmadan     g. alışverişe gitti.
9. Ben gelmeden      ğ. gazete okuyamam.

10. Geceleri kitap okumadan     ı. oraya gidemezsin.
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EĞLENELİM ÖĞRENELİM

8. Aşağıdaki kelimelerle örnekteki gibi cümleler kuralım. 
Örnek:  çıkmak / paltonu / dışarı / giymek 
                Paltonu giymeden dışarı çıkma.

1. durmak / yanımdaki / konuşmak /  kadın
     ......................................................................................................... .
2. her / ev / gün / almak / duş / çıkmak
     ......................................................................................................... .
3. giymek / iç  / terlik / ev / dolaşmak
     ......................................................................................................... .
4. sebzeler / ve / yıkamak  / iyice / yemek / meyveler
     ......................................................................................................... .
5. hava / dönmek / kararmak / ev
     ......................................................................................................... .
6. çocuklar / ses / seyretmek / yaramazlık / çıkarmak
     ......................................................................................................... .
7. ben / müdür / gelmek / görüşmek.
     ......................................................................................................... .
8. aile / uçak  / vedalaşmak / Ahmet /  binmek
     ......................................................................................................... .
9. bulaşık / yapmak /  yıkamak /  kahve
     ......................................................................................................... .
10. düşünce  / her / korkmak / o / zaman / söylemek

......................................................................................................... .

Aşağıdaki fiillerin hangilerini birbirilerinin yerine kullanabiliriz? Eşleştirelim.
1. seyretmek                                           
2. gitmek                                                  
3. hoşlanmak                                         
4. gezmek                                                   
5. kalkmak                                                    
6. söylemek                                               
7. saklamak                                        
8. telefon etmek                                    
9. oturmak                                       
10. tavsiye etmek                             
11. duymak                                         
12. davranmak                                   
13. rastlamak                                     
14. yararlanmak                                 
15. varmak                                            
16. bıkmak                                              
17. sinirlenmek                                   
18. tenkit etmek                                  
19. şikâyet etmek                               
20. sona ermek                        

a. uyanmak  
b. yakınmak 
c. dolaşmak
ç. ulaşmak
d. aramak
e. gizlemek
f. çıkmak
g. demek
ğ.  izlemek
h. yaşamak
ı. beğenmek
i. önermek
j. bitmek
k. işitmek
l. usanmak
m. kızmak
n. eleştirmek   
o. karşılaşmak
ö. faydalanmak
p. hareket etmek
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ÜNİTE 1 GEZELİM GÖRELİM

1A 

1. 1ç /  2d / 3b / 4a / 5c 

2. yıkayın / koyun / litre / kaynatın / karıştırın / kepçe / ekleyin /   

pişirin / bardağı / karıştırın / paylaştırın / tutam / serpin

3. 1. gitsinler mi 2. temizlesin 3. kullanma 4. çalışın 5. alsın 6. gel-

sinler mi 7. almayın 8. dinlenin 9. yaklaşma 10. girmesin

4. 1ç / 2c / 3a / 4d / 5b

5. 1. otobüste 2. müzede 3. hayvanat bahçesinde 4. kütüphanede 

5. tramvayda veya otobüste

1B

1. 1g / 2ç / 3e / 4ğ / 5f / 6h / 7a / 8b / 9d / 10c

2. 1. Y / 2. Y / 3. D / 4. Y

3. 1. kapatayım mı 2. içelim 3. edelim mi  4. alayım mı 5. izleyelim  

6. kapatmayayım 7. gitmeyelim 8. yapalım 9. edeyim  10. pişireyim

5. 1. yapmayın  2. gidelim mi 3. etmeyin 4. kıs 5. arayayım 6. içelim 

mi 7. gidelim 8. söyleme 9. ısmarlayayım mı 10. yiyin

1C

2. 3. fotoğraf

3. 1. sensiz 2. kollu 3. kitaplık 4. kıymalı 5. yaşlılık / gençlik 6. tuz-

suz 7. gözlük 8. kapılı 9. kışlık 10. kontrolsüz

4. 2. havuçlu kek  3. uzun saçlı kız  4. uçlu kalem 5. çizgili gömlek  

6. klimalı araba 7. kulplu bardak 8. çift katlı otobüs 9. çekmeceli 

dolap 10. kısa kollu tişört

Eğlenelim Öğrenelim

neşeli / şirin / meraklı / mutsuz / çirkin  / düzenli / şişman / eğlen-

celi / sinirli / esmer / saygılı / sarışın / görgüsüz / haklı / sağlıksız / 

dağınık / lezzetli / tuzlu / zayıf  vahşi / bıyıklı / yeterli / çilekli / 

rüzgârlı / komik

ÜNİTE 2 HABERİNİZ OLSUN

2A

1. 1b / 2c / 3ç / 4a

2. 1. Bir çığlık duydu. Bataklıkta bir çocuk bağırıyordu. 2. Fleming’in 

evinin önünde gösterişli bir arabadan şık giyimli bir aristokrat indi. 

3. Çünkü Fleming, aristokratın oğlunu kurtardı. 4. Fleming’in oğlu 

Londra’daki Tıp Fakültesinden mezun oldu. 5. Çiftçinin oğlu Sir 

Alexander Fleming kurtardı.

3. 1. Fleming 2. Aristokrat 3. Aristokratın oğlu 4. Fleming’in oğlu 

5. Sir Alexander Fleming

4. 1. okudum 2. gelmedi 3. beğendi 4.  dinlediler 5. düştü 6.  kaldı 

7. dinlenmedin mi 8. seyrettim 9. gitti mi 10. bitirdi 

5. 1. Geçen hafta sonu sinemaya gittiniz mi? 2. Akşam geç uyudun 

mu? 3. İstanbul’a ne zaman geldin? 4. Hiç Türk kahvesi içtin mi? 5. 

Geçen yıl ne yaptın? 

6. doğdu / çıktı / başladı / gitti / kalmadı / çekti / çekti / oynadı / 

ayrıldı

7. 1. Ben geçen hafta sonu parkta 3 saat koştum. 2. Onlar geçen 

yaz tatilinde Bodrum’a gittiler ve denizde yüzdüler. 3. Ali sınavdan 

önce hiç ders çalışmadı ve kötü puan aldı. 4. Ampulü kim icat etti? 

5. Sen dün havaalanında arkadaşını karşıladın mı?

2B

1. 1. güneşliydi. 2. eğlenceliydi. 3. yorgunduk. 4. Bolu’daydı. 5. 

mutluydular. 

2. 1. Her yer ağaçlıktı. Hava serindi, toprak biraz ıslaktı. Orman 

yemyeşildi. 2.  Kerem çadırı kurmak için babasına çok yardım etti. 

3.  Geceleyin hava biraz soğuktu. 4. Çünkü Elif hastaydı. 5. Üskü-

dar’da oturuyor.

3. 1. Y / 2. Y /  3. D / 4. D / 5. D 

4. 1. hastaydım 2. yoktu 3. mutlulardı  4. aç değildim 5. zengindi 

6.  soğuktu 7. İstanbul’da mıydınız 8.  okulda mıydın 9. aç değil 

miydin 10. şişman mıydın

5. 1. Eskiden çok zayıftım. 2. Eskiden öğretmendim. 3. Ayşe ile Ali 

evliydiler. 4. Onlar çok cömert değillerdi. 5. Siz mutlu değildiniz. 

6. Bu otel hiç rahat değildi. 7. Sınıf hiç kalabalık değildi. 8. Evimiz 

rahattı ve büyüktü. 9. Siz uzun boylu muydunuz? 10. O çalışkan 

mıydı?                                    

6. ama / bu nedenle / ama / bu sebeple / ama / bu nedenle

2C

1. 1., 3.

2. 1. 6. kez şampiyon oldu. 2.  4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madal-

CEVAP ANAHTARI



İ S TAN BU L  Y A B A N C I L A R  İ Ç İ N  T Ü R K Ç E  Ç A L I Ş M A  K İ T A B I  A 244

yayla takım halinde birinci oldu. 3. Lionel Messi aldı. 4. Nasser Al-

Attiyah’ın ekibi kazandı. 5. Golsüz, berabere sona erdi.

3. 1. D / 2. Y / 3. Y / 4. D / 5. D

4. 1. Bıçak ve çatalla yemek yiyoruz. 2. Çamaşır makinesiyle çama-

şır yıkıyoruz. 3. Saç fırçasıyla saçlarımızı tarıyoruz. 4. Saç kurutma 

makinesiyle saçlarımızı kurutuyoruz. 5. Telefonla konuşuyoruz. 6. 

Uçakla seyahat ediyoruz. 7. Parayla alışveriş yapıyoruz. 8. Topla 

oynuyoruz.

Eğlenelim Öğrenelim

1. Futbol  2. Dostoyevsky 3. Orhan Pamuk 4. Messi  5.Mimar Sinan 

6. Edison  7. Çin 8. Galatasaray 9. Michael Jordan 10. Vivaldi

ÜNİTE 3 NELER OLACAK

1A

1. 2., 3.

2. 1. Altın gününe gidecek. 2. Perşembe günü olacak. 3. Çaylarıy-

la birlikte pastalar, börekler, salatalar yiyecekler sonra da sohbet 

edecekler biraz dedikodu yapacaklar. 4. Çocuklarına harcayacak. 

Oğlu dershaneye gidecek. Kızına çeyiz yapacak. 

3. 1. Y / 2.  D / 3.  Y / 4.  Y / 5. D

4. 1. Zehra  2. Melahat  Hanım  3. Canan Hanım  4. Fatma Hanım  

5. Melahat  Hanım  

5. gelecek / ikram edeceğim / yapacağım / anlatacağım / koyaca-

ğım / gelecek / koyacağım / koyacağım / koyacağım / karıştıraca-

ğım / pişireceğim / alacağım / koyacağım / olacak / koyacağım / 

bekleteceğim / koyacağım / koyacağım / yapacağım / koyacağım

6. 1. Yarın Ayşe’yle Taksim’deki sinemada film seyretmeyeceğiz. 

2. Gelecek yaz tatil için Kuşadası’na gitmeyeceğiz. 3. Ahmet hafta 

sonu arkadaşlarıyla maç yapmayacak mı? 4. 2 yıl sonra üniversi-

teden mezun olmayacağım. 5. Selin’le Mert 2 ay sonra Çırağan 

Sarayı’nda evlenmeyecekler.

7. 1. Gelecek yıl İngiltere’ye gidecek misin? 2. Dersten sonra ar-

kadaşlarınla sinemaya gidecek misin? 3. Ne zaman mezun olacak-

sın? 4. Bayram tatilinde ne yapacaksınız? 5. Hakan gelecek sene 

üniversiteye gidecek mi?

3B             

2. 1. Fala Canan Hanım bakıyor. 2. Ev almak istiyor. Bunun için para 

biriktiriyor. 3. Hayırlı bir olay.  4. Selma. Patron, Melahat Hanımın 

maaşına zam yaptı. Selma da biraz kıskandı. 5. Kızı okulunda ba-

şarılı olacak.

3. 1b / 2a / 3ç / 4c

5. 1.c / 2.c / 3.b / 4.a / 5.a / 6.c / 7.b / 8.b / 9.a / 10.c / 11.b / 12.c 

/ 13.c / 14.b / 15.a 

3C

1. 1. panda  2. timsah  3. kutup ayısı

2. 1. 6 günlük. 2. Bulutlu olacak. 3. 7, 8, 9 Aralık. 4. Bütün hafta bu-

lutlu, soğuk ve yer yer yağmurlu geçecek. 5. Hava durumu spikeri.

3. 1. kar  2. babam  3. bebek  4. taş  5. pamuk  6. manken  7. su  8. 

buz  9. altın  10. tilki 

4. 1. Ceren, Ayşe kadar uzun değil. 2. Ben her gün Ömer kadar 

ders çalışıyorum. 3. Yarın Zehra kadar çalışacağım. 4. Dün, onlar 

kadar kitap okumadım. 5. Mehmet, Meltem kadar yabancı dil bil-

miyor.

5. 1. kadar 2. gibi 3. kadar 4. gibi 5. gibi 6. kadar 7. kadar 8. kadar  

9.gibi 10. kadar  

Eğlenelim Öğrenelim

1. öğrenci 2. bilgisayar 3. cep telefonu 4. cüzdan 5. Topkapı Sarayı

ÜNİTE 4 EVVEL ZAMAN İÇİNDE

4A

2. 1. 22 yaşında çok güzel bir kızmış. Tunus’tan gelmiş. 2. Türki-

ye’de yüksek lisans yapmak için gelmiş. 3. Alexa’nın aklına dersten 

sonra yeni öğrenciyi yemeğe çağırmak gelmiş. 4. İstanbul Üniver-

sitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş. 

3. 1. hazırlamış  2. güzelmiş  3. çantamdaymış  4. geçirmiş / kırmış  

5. yemiş / beğenmiş  6. hatırlamamış mı / hatırlamamışlar mı  7. 

yapmış mı 8. modaymış  9. oyuncuymuş 10. doğum günü müymüş 

11. izlemiş / beğenmemiş  12. sunucuymuş 13. gezmiş  14. gitmiş 

/ beğenmemiş  15. kavga etmiş  16. hastaymış  17. yaşında mıymış  

18. yurtdışındaymış  19. emekli miymiş  20. üşütmüş / hastaymış

4. 1. almamışım 2. yaramazmışım 3. hastaymış / gelmemiş  4. git-

tik / beğendik 5. almamış / kalmış. 6. günüydü / unuttum / kut-

lamadım  7. uyumuşum  8. yaptık  9. gezmişler / beğenmiş  10. 

aradı / sordu 11. okudum / gitmiş 12. gitmemiş mi 13. gördüm / 

değişmiş
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4B

1. 1. kıpkırmızı  2. mosmor 3. sapsarı 4. minicik 5. küçücük 6. sıca-

cık 7. tazecik 8. tertemiz 9. incecik

2. 1. Bukle, altı n gibi sapsarı saçlı, çok güzel bir kızmış.  2. Buk-

le’nin saçının bir telinden bir altı n oluyormuş. 3. Menzile ve Bukle, 

kadını evlerinde birkaç gün misafi r etmiş. Bukle’yle birlikte ona 

bakmışlar, yemekler yapmışlar. Menzile kadına tertemiz elbiseler 

vermiş. 4. Yaşlı kadın bir gün Bukle’nin saçını kökünden kesmiş, o 

zaman her saç teli bir yılan olmuş ve kadına saldırmış. Kadın çok 

korkmuş ve korkudan delirmiş. 

3. 1. bembeyaz 2. tertemiz 3. yepyeni / kıpkırmızı 4. bembeyaz 5. 

mosmor 6. masmavi 7. simsiyah 8. yepyeni 9. kıpkırmızı 10. sap-

sarı

4. 1. günlerce 2. büyükçe 3. haft alarca 4. kedicik 5. kadıncağıza   6. 

sertçe 7. adamcağızı 8. çocukcağız 9. uzunca 10. yıllarca 

4C

2. 1. Azrail Temel’in canını almak için onun yanına gelmiş. 2. Temel 

“Bana 5 yıl daha süre ver, 5 yıl sonra gel canımı al.” demiş. 3. Temel 

“Azrail havada beni bulamaz” diye düşünmüş ve pilot olmuş. 4. 

Azrail tekrar Temel’in canını almak için gelmiş, Temel “Uçakta 300 

yolcu var” demiş Azrail “Bak Temel, hepiniz için uçak ayarlamak 

çok zordu, şimdi sözümü dinle ve benimle gel.” demiş.

3. “Bir gün çok zengin bir adam, dünyadaki yoksulluğu oğluna 

göstermek için oğluyla kısa bir yolculuk yapmaya karar vermiş. 

Yolculukta, çok yoksul bir ailenin evinde kalmışlar. Ertesi gün evle-

rine dönmek için ailenin yanından ayrılmışlar. Baba, oğlu yolculuk 

hakkında ne düşünüyor diye merak etmiş, oğluna “Yolculuğumu-

zu nasıl buldun oğlum?” diye sormuş. Çocuk babasına “Çok gü-

zeldi babacığım, teşekkür ederim.” diye cevap vermiş. / cevapla-

mış. / yanıt vermiş. / yanıtlamış. Baba oğluna “Dünyada ne kadar 

yoksul insanlar var gördün değil mi?” diye sormuş. Çocuk “Evet 

babacığım, haklısın. Dünyada hiçbir şeyi olmayan insanlar var.” 

diye cevap vermiş. / cevaplamış. / yanıt vermiş. / yanıtlamış. Baba 

“Peki yolculuğumuz hakkında ne düşünüyorsun?” diye sormuş.

Çocuk “ Babacığım, bizim evimizde bir köpeğimiz var ama onların 

4 köpeği vardı. Bizim bahçemizde büyük bir havuzumuz var ama 

onların kilometrelerce uzunlukta dereleri vardı. Bizim bahçemiz-

de çok kaliteli lambalarımız var, onların parlak yıldızları var. Bizim 

evimizde bahçeye kadar bir terasımız var ama onların evlerinin 

terası dağlara kadar uzanıyor.” diye cevap vermiş. / cevaplamış. / 

yanıt vermiş. / yanıtlamış. Baba, oğlunun sözlerine çok şaşırmış. 

Tek kelime söylememiş, oğlunu dinlemeye devam etmiş. Çocuk 

“Babacığım, onlar ne kadar zengin ve biz ne kadar yoksuluz değil 

mi?” diye sormuş. 

4. demiş / diye cevap vermiş / diye sormuş / diye cevap vermiş / 

diye düşünmüş / diye bağırmış / demiş / diye sormuş / diye sor-

muş / diye cevap vermiş 

5. 1. hem / hem  2. ne / ne  3. ya / ya  4. ne / ne  5. ya / ya  6. ne / 

ne  7. hem / hem  8. hem / hem  9. ne / ne 10. ya / ya

Eğlenelim Öğrenelim

ÜNİTE 5 NE OLUR NE OLMAZ

5A

1. 1d / 2 ç / 3b / 4c / 5a

2. 1. Y / 2. D / 3. Y / 4. Y / 5. Y

3. 1. Dünya güneşin etrafı nda döner. Bunun sonucunda mevsimler 

oluşur. 2. Dünya, Güneş etrafı ndaki dönüşünü 365 gün 6 saatt e 

tamamlar. 3. Dünyada kuzey yarımküre ve güney yarımküre vardır. 

4. Dünya kendi etrafı nda da döner ve gece-gündüz oluşur. 5. Dün-

ya kendi etrafı nda batı dan doğuya doğru döner.

4. 1. Siz her yaz İstanbul’a gider misiniz? 2. Resim dersinde öğ-

renciler resim yaparlar. 3. Ebru alışverişi çok sever. 4. Onlar her 

gün etütt e ders çalışırlar. 5. Babam her akşam bana masal okur. 

6. Benim öğrencilerim asla yaramazlık yapmazlar. 7. O, hiçbir za-

man bize gelmez. 8. Sen keman çalar mısın? 9. Kardeşim öğleden 
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sonraları uyur mu? 10. Biz her hafta sonu dedeme gideriz. 11. Ben 

her sabah gazete okurum. 12. Çocuklar genellikle kolay sorular 

sorarlar. 

5. severim / koşar / sevmem / korkarım / severim / severim / bes-

lemem / gider / giderim / izlerim / olur / uçar / çarpmazlar

6. sever misin / içerim / içersin / yapar mısın / yapmam / öğretirim 

/ isterim

9. hazırlar / oturur / yaparız / söyler / güldürür / yerim / oynarız / 

götürür / oynar / geliriz / uyurum

12. 1b / 2ç / 3a / 4c / 5f / 6e / 7d       

5B 

1. 1d / 2a / 3c / 4b / 5ç

2. 1. D / 2. Y / 3. Y 4. D / 5. D / 6. D

3. 1. Cem sabahları duş alır ve kahvaltı yapar. 2. O, işe genellikle 

arabasıyla gider. Bazen de otobüse biner. 3. Cem öğle yemeğinde 

çoğu zaman salata ve meyve yer. 4. Cem akşamları yemek yapar 

ve yer. Sonra televizyon izler, çalışır ve kitap okur. 5. Cem hafta 

sonları arkadaşlarıyla buluşur. Bazen sinemaya gider. Bazen de ak-

rabalarını ziyaret eder. 6. Cem’in ailesi onu görünce şaşırırlar ve 

çok sevinirler.

4. 1. bakar mısınız / söyler misiniz 2. gelir misin / eder misin 3. 

okur musun / söyler misin 4. verir misiniz / getirir misiniz

5. 1. girer misiniz 2. dinler misiniz 3. eder misin 4. gelir misin 5. 

bekler misin 6. verir misin 7. ütüler misin 8. içer misin 9. konuşur 

musun 10. cevaplar mısın

6. 2. Tahtadakileri yazar mısın? 3. Doğum günüme sen de gelir 

misin? 4. Kalemi verir misin? 5. Yemek yapar mısın? 6. Sessiz olur 

musun? 7. Bana yemek alır mısın? 8. Kapıyı açar mısın? 9. Yerine 

oturur musun? 10. Odana gider misin?

7. 1b / 2ç / 3a / 4c / 5f / 6d / 7e 

5C

1. 1ç / 2a / 3d / 4c / 5b 

2. 1. Füsun genç ve çok güzeldir. Ama fakir bir hayat yaşar. 2. Ke-

mal Sibel’le nişanlanır. 3. Füsun ve Kemal Nişantaşı’nda bir butikte 

karşılaşırlar. 4. Füsun arabayla kaza yapar ve ölür. 5. Kazadan sonra 

Kemal Füsun için bir müze kurmaya başlar.

3. 1. okumuş mudur / okumamıştır 2. gitmişlerdir 3. gelecektir 4. 

alacaktır 5. unutmuştur 6. bilmiyorlardır

4. 1b / 2ç / 3a / 4c / 5g / 6f / 7d / 8e

Eğlenelim Öğrenelim

1e / 2g / 3d / 4f / 5b / 6a / 7ç / 8c

ÜNİTE 6 NELER YAPABİLİRSİNİZ?

6A

1. 1b / 2e / 3f / 4g / 5ç / 6a / 7d / 8c

2. 1. Bostancıdaki deniz otobüsleriyle 40 dakikalık bir yolculuk ya-

pıyor ya da Kartal İskelesi’ndeki motorlarla 20 dakikalık bir deniz 

yolculuğu yapıyorlar.  2. Yürüyorsunuz, bisiklet veya fayton kirala-

yıp gezebiliyorsunuz.  3. Büyükada’ya en çok ziyaretçi 23 Nisan ve 

24 Eylül tarihleridir. Çünkü Hıristiyanlar bu tarihlerde Ada’daki Aya 

Yorgi Kilisesi’ni ziyaret ediyorlar.  4. Şehrin gürültüsünden ve trafi-

ğinden uzaklaşmak, kafa dinlemek için tercih ediyorlar.  5. Büyüka-

da’da ulaşım faytonlarla sağlanıyor çünkü Adalar, özel motorlu ta-

şıtların dünyada yasak olduğu ender yerleşim alanlarından biridir. 

3. 1. Y / 2. D / 3. Y / 4. Y / 5. D

4. 1. park edebilirsiniz / park edemezsiniz 2. yürüyebilirsiniz / ko-

şamazsınız 3. oturabilirsin / oturamazsın 4. cevaplayabilir /  ce-

vaplayamaz 5. çalabilir / çalamaz 6. yiyebilirsin / yiyemezsin 7. 

seyredebilir / oynayamaz 8. görüşebilir / görüşemez 9. kalabiliriz /  

kalamayız 10. yaşayabilir / yaşayamaz.

5. 1. anlamayabilir 2. yetişebiliriz 3. çözebilir misin 4. sigara içe-

mezsin 5. yiyebilirim 6. bırakabilirim 7. yardım edemem 9. uyuya-

madım 10. çalışamadım  

6. 1. Taksi bulabildin mi? 2. Sana haber verebildim. 3. Özlem’e 

gidebileceğim. 4. Evin kapısını açabiliyorum. 5.  Üç ayda iki kilo 

verebildim. 6. Annemden izin alabildim. 7. Hafta sonu ütü yapabi-

leceğim. 8. Bugün sana uğrayabilmiş mi?  9. Saat altıda evde ola-

bilecek mi?  10. Eczaneden ilaçlarını alabildim.                   

6B 

1. 1e / 2g / 3ç / 4b / 5ğ / 6a / 7c / 8d / 9f 

2. 1. Farklı malzemelerle tatlılar, kekler deneyebilirsiniz. 2. Fotoğ-

raf albümlerinin sayfalarını çevirip anılara dalmak ya da albüm 

düzenlemek can sıkıntımızı yok edebilir. 3. Galata’nın dar sokak-

larını, yeni kafelerini keşfe çıkabilir, Beyoğlu’nun ara sokaklarında 

yeni butiklerden, giysi dükkânlarından alışveriş yapabiliriz. 4. Ruh 
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durumunuza uygun film ya da filmlerin DVD’sini alıp kendimize 

patlamış mısır hazırlayıp televizyonun karşısına geçip  en güzel 

macera filmlerini ve en güzel romantik filmlerini  seyredebiliriz.

3. 1. D / 2. Y / 3. D / 4. Y / 5. D

4. 1. giyebilirsin 2. gidebiliriz 3. yetişebilirsin 4. öğretebilir misin 

5. uzanabilirsin 6. gidebiliriz 7. çay alabilir misin 8. alabilirsin   9. 

neden olabilir 10. kırılabilir

5. 1. düşebilirsiniz 2. çıkabilir 3. bakabilir miyim 4. olabilirsin 5. 

ödeyebilir miyim 6. görüşebilir miyim 7. görebilir miyim 8. yardım 

edebilir misin 9. alabilirsiniz 10. gidemeyiz

6C  

1. 1. Süleymaniye Camisi 2. Dolmabahçe Sarayı 3. Boğaz Köprüsü 

4. Rumeli Hisarı 5. Anadolu Hisarı 6. Haydarpaşa Garı

2. 1. Boğaziçi, yeryüzünün, dünün, bugünün en güzel yeri. Eşsiz 

bir doğa parçası. 2. Gerinip esner, yüzükoyun yatar, alt kattan ge-

len sesleri dinler. Yeşim kalkar, pencerenin önüne oturur. Gerinir. 

Küçücük elleriyle gözlerini ovuşturur. 3. Zeytini kekik, limon, zey-

tinyağı ve birazcık sarımsakla terbiye ederler. Bu bir eski İstanbul 

geleneğidir. Bu yalıda İstanbul’un çok eski ailelerinden biri yaşa-

maktadır. Yeşim’in büyük anneannesinin anneannesi bile bu ya-

lıda doğmuş, burada büyümüştür. 4. Arkadaşça, dostça bir ilişki 

vardır. Çünkü evdekiler balıkçıya kahve ikram ediyor. 5.  Ailesi ve 

çevresindeki insanlar tarafından çok seviliyor ve şımartılıyor.  

3. 1. Y / 2. Y / 3. D / 4. D / 5. D

4. 1. Biz pazar günü evde oturup gazete okuduk. 2. Hasan hava-

alanına gidip arkadaşını karşıladı. 3. Ben Şubat tatilinde Uludağ’a 

gidip kayak yaptım. 4. Siz Sirkeci’ye yürüyüp otobüse binin. 5. O 

havuza girip yüzmeye başladı. 6. Biz çarşıya çıkıp alışveriş yaptık. 

7. Ben tatilde hiçbir yere gitmeyip evde oturdum. 8.  Sinan Bey 

misafirleri alıp Boğaz’da bir balık lokantasına götürdü. 9. Ablam 

yarın Rusya’dan gelip hemen İspanya’ya gidecek. 10. Arkadaşım 

bana telefon edip hemen geldi. 

5.  1d / 2ç / 3h / 4a / 5e / 6c / 7ğ / 8g / 9b / 10f

6. 1. Ünlü futbolcu son saniyede gol attı ve takımının şampiyon 

olmasını sağladı. 2.  Satıcı elindeki gazeteden kafasını kaldırdı ve 

karşısındakine baktı. 3.  Gözlemciler gittikleri yerlerde incelemeler 

yaptı ve rapor yazdılar. 4. Meyve ağaçlarını her gün sulayacağım 

ve sonbaharda budayacağım. 5. Bütün gün gönlümüzce gezdik ve 

eğlendik. 6. Önümüzdeki yıl para biriktireceğim ve arabamı yeni-

leyeceğim. 7.  Nur, vezneden parayı aldı ve saymaya başladı. 8. 

Çocuklar ödevlerini bitirdiler ve sinemaya gittiler. 9. Adam şirkete 

telefon etti ve  “Müdür ne zaman gelecek?”  diye sordu. 10. Göz-

lüğünü çıkardı ve masanın üzerine koydu.

7. 1f / 2g / 3ğ / 4a / 5e / 6d / 7ı / 8b / 9c / 10ç

8. 1. Yanımdaki kadın durmadan konuştu. 2. Her gün duş almadan 

evden çıkmam. 3. Evin içinde terliklerini giymeden dolaşma.  4. 

Sebzeleri ve meyveleri iyice yıkamadan yemeyin. 5. Hava karar-

madan eve dönelim. 6. Çocukların yaramazlıklarını sesini çıkar-

madan seyretti. 7. Ben gelmeden müdürle görüşmeyin. 8. Ahmet 

uçağa binmeden ailesiyle vedalaştı. 9. Bulaşıkları yıkamadan kah-

ve yapamam. 10. O her zaman düşüncelerini korkmadan söyler.

Eğlenelim Öğrenelim

1ğ / 2f / 3ı / 4c / 5a / 6g / 7e / 8d / 9h / 10i / 11k / 12p / 13o /14ö 

/ 15ç / 16l / 17m /  18n / 19b / 20j 
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